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Във връзка с приемането на територията на областта на лица, напуснали Украйна в 
резултат на водените военни действия в Областна администрация – Габрово работи 
Областен координационен център. 

Центърът се координира от областен координатор, който работи в синхрон с всички 
институции, анализира и обобщава информация, оказва необходимата помощ и подкрепа 
и работи за максимално привличане на обществен, граждански и бизнес ресурс за 
решаване на възникнали трудности в процеса на адаптация на пристигналите от Украйна 
лица.  

https://www.gb.government.bg/index.php/prestzentar/help-ukraine


Доброволчески център за подкрепа в спортна 
зала „Орловец“, който подпомага хората, 
потърсили закрила от войната в Украйна, 
работи всеки ден от 10:00 до 18:00 часа.  

Центърът се намира вляво от централния вход в конферентната зала. В обявените часове 

има доброволци, които съдействат на всеки, който предлага или има нужда от подкрепа.  

Създадена е фейсбук група https://www.facebook.com/groups/4885677188175218, където да 

се събира и разпространява цялата налична информация, така че да е лесно достъпна за 

всеки, който потърси такава. 

Доброволците от „Добрини за Габрово“, „Габровските майки и татковци“, Женско 

благотворително дружество „Майчина грижа“ ще актуализират своевременно 

информацията в нея.  
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https://www.facebook.com/groups/4885677188175218


 

 

Министерство на външните работи 

https://ukraine.gov.bg/bg 

Информационен бюлетин 

https://ukraine.gov.bg/bg/


За да подадете молба за предоставяне на международна закрила 
в Република България трябва да се намирате на територията на 
Република България. Молбата можете да подадете пред 
длъжностните лица на Държавната агенция за бежанците при 
Министерския съвет (ДАБ при МС) или пред друг български 
държавен орган, който ще я препрати на ДАБ при МС. 

За да бъде регистрирана Вашата молба за предоставяне на 

международна закрила и да бъде образувано производство е 

необходимо да се явите лично в един от Регистрационно-

приемателните центрове 

Допълнителна информация за гражданите на Украйна:  
e-mail: sar@saref.government.bg 
телефони: +359 876 388 427 или +359 876 388 437  

Информация за настаняване във връзка с войната в 
Украйна 

Държавна агенция за бежанците 

Министерство на туризма 

Министерство на вътрешните 
работи 
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Издаване на документи за временна закрила 

mailto:sar@saref.government.bg
https://ukraine.gov.bg/bg/issuance-of-temporary-protection/?fbclid=IwAR0L1DwyZrop7TecPrPifHemX2M7QowoeXuUR2CV0bfTLFbiEo11IjS_Pec


Възможности за социална подкрепа 

На телефон 0800 88 001 кол центърът на Министерството на труда и 

социалната политика предоставя безплатни консултации на български, 

руски и английски език на украински граждани за достъпа до пазара на 

труда в България и възможностите за социална подкрепа за деца и 

семейства всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. 

Закрила на детето 

Помощи за чужденци 

За телефоном 0800 88 001 кол-центр Міністерства праці та соціальної 

політики надає громадянам України безкоштовні консультації 

болгарською, російською та англійською мовами щодо доступу до ринку 

праці в Болгарії та можливостей соціальної підтримки дітей та сімей з 

понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:30. 

Захист дітей 

Допомога іноземцям 
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Агенция по заетостта 

Възможности за работа на украински граждани 

https://asp.government.bg/bg/konsultatsiya-za-grazhdani-na-ukrayna/zakrila-na-deteto
https://asp.government.bg/bg/konsultatsiya-za-grazhdani-na-ukrayna/pomoshi-za-chuzhdenci
https://asp.government.bg/bg/konsultatsiya-za-grazhdani-na-ukrayna/zahist-ditej
https://asp.government.bg/bg/konsultatsiya-za-grazhdani-na-ukrayna/dopomoga-inozemcyam
https://www.az.government.bg/pages/vazmozhnosti-za-rabota-na-ukrainski-grazhdani/


Допълнителни материали и информация 

Образование 

Записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст 
от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски 
градини и училища 
 

Приемането и обучението на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст от Украйна в държавните и в 

общинските детски градини и училища може да се осъществява след 

определяне и получаване на правния статут на лицето. 

Регионално управление на образованието – Габрово приема 

заявления за прием и обучение на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст от Украйна, които искат да се 

запишат в детска градина или в училище и не притежават документ за 

завършен клас, етап или степен на образование.  

При заявено желание от родител (настойник, попечител, представител 

на непридруженото малолетно или непълнолетно лице), гражданин на 

Украйна, същият попълва заявление до началника на РУО – Габрово.  

Началникът на РУО – Габрово определя към коя детска градина или 

училище съобразно местоживеенето и желанието на родителя да бъде 

насочен малолетният или непълнолетният чужденец, информира 

директора на образователната институция за предстоящото насочване 

и записване. 

Образец на заявление, което родителят/настойникът/попечителят/

представителят на детето или ученика, търсещо или получило 

международна или временна закрила, може да подаде за прием в 

държавните и в общинските детски градини и училища, както и по 

електронен път в РУО – Габрово на адрес: ruo@ruo-gabrovo.org. 

Консултации могат да се получат на Горещия телефон на 

Министерството на образованието и науката 0800 16 111  
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https://ukraine.gov.bg/bg/education/
https://ruo-gabrovo.bg/images/Prildocx.docx


 

 

 
Справка за страната 
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Общият брой на напусналите Украйна заради войната е около 3,4 милиона. Има  6,5 

милиона вътрешно разселени, част от които представляват бежански потенциал. 

Дневният приток на бежанци в ЕС е спаднал до около 60 000 души. 

Влезли, излезли и останали у нас към 07.00 часа на 28.03.2022 г. 

-   Пристигнали украински граждани от 24.02.2022 г. до 00:00 ч. на 28.03.2022 г.– 127 

616 лица. 

 От тях 68 893 (54%) са напуснали страната ни, а 58 723(46%) са останали. 

 За денонощието – влезли 2 428, останали 814 (33.5%).  

Транспорт -  Специалният влак на БДЖ за периода 25-28.03.2022 г. са издадени 559 

безплатни билета, към момента са продадени общо 3 850 билета. 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.  Частните превозвачи са превозили 531 

души на ден. 

Регистрация за временна закрила - На 129 работни места се извършва регистрация 

за временна закрила в т.ч. 1 работно място в град Габрово. Издадени са документи за 

временна закрила към 08.30 часа на 29.03.2022 г.  на 19 023 лица. 

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

области. 

Настаняване -  Към 28.03.2022 г. има регистрирани 292 места за настаняване с 41 021 

легла. Информация за настанените от ЕСТИ към 29.03.2022 г. – 18 685 лица. 

Приети деца в детски градини и училища - информация към 28.03.2022г.: 

Родителите на 365 украински деца и младежи са подали заявления за включване в 

българската образователна система. В училище или детска градина вече са приети 98 

от тях. При останалите се изчаква получаването на правен статут и изясняването на 

здравния статус според изискванията на Министерството на здравеопазването. В 

София децата от Украйна ще кандидатстват наравно с останалите деца, чрез системата 

за прием. Най-много украинци са пожелали да продължат образованието си в нашата 

страна в област Бургас – 223. 

 

 

 



 

 

 
Справка за област Габрово 
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Настанени лица от Украйна - 276: 
 Община Габрово - 204  
 Община Севлиево - 33  
 Община Дряново - 28 
 Община Трявна - 11 
 
В Областен координационен център е налична информация за свободни работни места, 

предоставена от Габровско търговско – промишлена палата и Индустриална стопанска 

асоциация – Габрово. С възможностите за заетост са запознати украинските граждани. 

Проведени са две разяснителни срещи на представители на отговорните институции 

(РУО - Габрово, РЗИ - Габрово, Община Габрово, РДСП - Габрово, РЗОК - Габрово, 

Дирекция “Миграция” - Габрово) с групи от украински граждани, които са настанени на 

територията на община Габрово. Предстои провеждането на такива срещи и в другите 

общини. 

Експертите от Бюро по труда - Габрово проведоха две консултации на място в 

Технически университет - Габрово, като украинските граждани бяха запознати с 

дейността на Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда.  

На 27 март екипът на Народно читалище „Трептящо сърце“, с голяма подкрепа от 

съмишленици, организира творческа работилница за децата на потърсилите закрила в 

гр. Габрово майки от Украйна.  

Драматичен театър „Рачо Стоянов“ организира благотворителна акция в помощ на 

бежанците от Николаевския театър, намерили убежище в Габрово. Това са общо 12 

жени и 9 деца. Бежанците са актриси и служители от Николаевския драматичен театър.  

Представлението „Изповед“  ще се състои на 4 април от 18.00 часа в зала 

„Възраждане“ на видеозапис с осигурен превод чрез субтитри.  

 

https://www.facebook.com/theatregabrovo

