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https://ukraine.gov.bg/bg
ПРИЕТИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОТПУСНАТИ ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА
ПЕРИОДА ОТ 24.02.2022 Г. ДО 20.04.2022 Г.
На лицата с временна закрила може да се отпуска еднократна помощ по чл. 16 от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане до петкратния размер на
гарантирания минимален доход, тоест до 375 лева.
Помощта се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец в ДСП по
адрес на местопребиваването им с приложени за справка:

„Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“;

документа 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
отседнало лицето.
При 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, ползващи се от 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.
Изплащането на отпусната социална помощ на лицата с предоставена временна закрила
може да бъде осъществено касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово,
ако разполагат с лична платежна сметка, открита в българска банка. Желаният начин за
изплащане на помощта се посочва в заявлението-декларация.
До 20.04.2022 г. включително в ДСП на територията на цялата страна са приети общо 12
888 бр. заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП на
разселени от Украйна лица с предоставена временна закрила. Отпуснати са 8 030 бр.
еднократни помощи.
За периода от 24.02.2022 до 20.04.2022:

Брой приети заявления по чл. 16 от лица с предоставена временна закрила – 12 888

Брой издадени заповеди за отпускане на помощта на лица с предоставена временна
закрила – 8 030

Брой издадени заповеди за отказ за отпускане на помощта на лица
с предоставена временна закрила – 48

Брой заявления по чл. 16 от лица с предоставена временна
закрила, които са в процес на обработка – 4 810
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БРОШУРА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИ ТРУДОВИ ПРАВА НА
УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ

Брошура с информация за основни
трудови права, едновременно на
български, украински, английски и
руски език, изготви Инспекцията по
труда.
Целта е украинските граждани, пострадали от войната и търсещи заетост в
България, да бъдат информирани за
работното време, заплащането на труда,
отпуските и др., както и какви документи е
задължен да им предостави работодателят преди започване на работа, за да
могат при необходимост те да потърсят
защита на правата си.
Брошурата е черно-бяла, за да бъде лесно
разпространението ѝ. Подготвена е в два
формата - за четене онлайн и за удобно
принтиране.
Инспекцията по труда напомня, че
работодателите са задължени да осигурят
на украинските работници и служители
същите условия на труд, при каквито
работят българските им колеги.
Информация за основни трудови права на работещите в България украински граждани –
вариант за интернет
Брошура за печат - в удобен за принтиране вариант

Стр. 3

Информационен бюлетин

Справка за страната
Общият брой на напусналите Украйна заради войната е над 4,9 милиона. Има
милиона вътрешно разселени (над 2,5 млн. са деца).

7,7

Към 25.04.2022 г. дневният приток на бежанци в ЕС е около 33 100 души. Молдова
регистрира около 95 540 души, които остават в страната. Около 2 351 000 са
регистрираните за временна закрила в ЕС.
Влезли, излезли и останали у нас
Пристигнали украински граждани от 24.02.2022 г. до 07:00 ч. на 27.04.2022 г. – 213 474
лица.
От тях 118 203 са напуснали страната ни, а 95 271 (45%) са останали.
Регистрация за временна закрила - Над 229 работни места, над 121 локации (офиса)
в над 91 населени места се извършва регистрация за временна закрила в т.ч. 2 работни
места в град Габрово. На 20 места за регистрация в страната се работи в режим 24/7.
Издадени са документи за временна закрила към 26.04.2022 г. на 87 534 лица. На над
350 граждани на други държави (различни от Украйна) са издадени карти за временна
закрила, като над 230 са на руски граждани.
Центрове за подпомагане на пристигащите къ м 14.04.2022 г. има изградени в 12
области.
Настаняване
Към 27.04.2022 г. има регистрирани 74 826 лица. Информация за настанените от ЕСТИ
към 09,30 ч. на 27.04.2022 г. – 57 115 лица.
Финансиране
От 1 април 2022 г. започна разплащането на средствата по РМС 181.
На 19.04.2022 г. са изплатени дължимите суми към 313 бенефициента по Програмата на
правителството по РМС 181 от 31.03.2022 г.
15 бенефициента са бюджетни организации и на тях ще се плати на трети етап.
Мерки за социално подпомагане
Към 20.04.2022 г. са подадени 12 888 заявления от лица с предоставена временна
закрила.
През м.04.2022 г. са изплатени 715 875 лв. за 1909 лица.
Мерки за осигуряване на медицинска помощ
В брой 32 от 26.04.2022 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за
изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и Закон
за изменение и допълнение на Закона за здравето.
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Справка за област Габрово
Пристигнали лица от Украйна - 376:

Община Габрово - 263

Община Севлиево - 55

Община Дряново - 37

Община Трявна - 21
Към 27.04.2022 г. област Габрово са напуснали 34 лица.
На Велики четвъртък доброволци от групата Габровски майки и татковци, заедно с
украински граждани, боядисаха яйца, които заедно с козунаци и други лакомства бяха
подарени на настанените в Габрово бежанци. Средствата за тази инициатива бяха
набрани на Благотворителния базар, проведен миналата седмица.
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Справка за област Габрово
На Велики четвъртък, 150 годишната църква "Свети Николай" в село Драгиевци отвори
вратите си за нашите приятели от Украйна.
Червени яйца, козунак, тайнствата на Великден, молитва за мир и здраве. Емоции,
усмивки и огромна благодарност за домакините от читалище "Христо Ботев" и РЕКИЦГаброво.

НЧ "Трептящо сърце-2011" отбеляза Денят на Земята. Български и украински деца
влязоха в ролята на екип на „Еко патрул“, който действа в района на парка с Мечето.
За участниците имаше тениски, осигурени от Регионално депо за отпадъци - Габрово.
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Справка за област Габрово
На великденско ателие с д-р по изобразително изкуство Андреяна Дойкин в двора на
Народно читалище “Будителите 2017” се събраха български и украински деца.
Организаторите биха подготвили изненади. Децата получиха книжки с автограф от
автора Гарет Стемп.
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Справка за област Габрово
По инициатива на Областния координационен щаб и Община Дряново на 13 април се
проведе информационна среща с представители на Дирекция „Бюро по труда“,
Регионален инспекторат на образованието, Дирекция „Социално подпомагане“ и
украинските граждани, които са настанени на територията на община Дряново.
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Справка за област Габрово
СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИ НЕЩА ЗА БЕЖАНСКИЯ ЦЕНТЪР В СПОРТНА ЗАЛА
"ОРЛОВЕЦ" - ГАБРОВО към 26.04.2022 г.
Козметика:
сух дезодорант / ролл-он
дезодорант
мокри кърпички (бебешки)
тоалетна хартия
веро
течен сапун
клечки за уши за възрастни / за деца
четки и пасти за зъби, за възрастни
четка и паста за зъби за деца
дамски превръзки!
памучни тампони за лице
шампоани - за деца и за жени
душ-гел
чехли за баня, размер 37-38-39 номер,
дамски
Храна:
елда
бисквити
кроасани
топли напитки
бебешки каши
консерви с храна
Дрехи и обувки: (няма изискване да са
нови, но запазени и чисти да са)
спортни долнища и клинове - за жени и
момичета, всички размери
тениски - дамски, детски, всички
размери
яке за момче, размер М (170см)
дамски дрехи, пролетни р-р XL-XXL
обувки пролетни, мъжки 44-ти номер
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хавлии за баня, големи размери
дамски колан - по-дълъг
дамско яке, пролетно, размер М
Други
паници / купички
тенджери ( 2.5-3л) / тигани (26-28см)
касерола / малка тенджера - 2 бр.
големи куфари, 3 бр
ученическа раница за дете в 1-ви клас
блендер
кухненско ренде
разклонител
възглавници
термо кана
Канцеларски:
линийки
тетрадки с широки редове
тетрадки с малки квадратчета,
тетрадки с карирани листи
фулмастери
гумички
ножици за рязане

Вещите може да оставяте
всеки делничен ден от 10:00 до
13:00 и от 15:00 до 18 часа
събота и неделя - от 10:00 до 13:00
часа

