
Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) 
има мандат да осигурява международна закрила на бе-
жанците и да оказва съдействие на правителствата за 
намиране на трайни решения за тях. В тази брошура ще 
намерите основна информация относно възможностите 
Ви за престой в България, както и полезни източници на 
информация.

ВЛИЗАНЕ В БЪЛГАРИЯ

При влизане в България всички хора от Украйна имат право да: 

 Поискат временна закрила – този статут е специално 
въведен от ЕС за хората, бягащи от военните действия в 
Украйна. Срокът на този статут е една година, като има 
възможност за удължаване. Статутът предоставя въз
можност за:
 завръщане у дома по всяко време и свободно пъ-

туване в ЕС при спазване на определени изиск-
вания; 

 получаване на безплатен подслон и храна;
 достъп до здравеопазване, образование и социални 

грижи;
 достъп до пазара на труда;
 започване на свой бизнес.

ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ХОРА, ПРИСТИГАЩИ 

ОТ УКРАЙНА 

ПОЛУЧЕТЕ ЗДРАВНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА 
ПОДКРЕПА

• Български Червен Кръст
Гореща линия за здравни и медицински въпроси и 
съвети 

0800 20 101 (всеки ден от 8:00 до 20:00)

Гореща линия за психологическа подкрепа: 

0800 11 466 (всеки ден от 8:00 до 20:00)



 Кандидатстват за международна закрила, която 
включва предоставяне на бежански или хуманитарен 
статут. Повече за процедурата по подаване, разглежда
не и решаване на индивидуалните молби за убежище и 
международна закрила може да видите на: 

или на граничния пункт.

	Пребивавате в България свободно и безвизово на 
собствени разноски в рамките на 90 дни с възможност за 
продължаване до 6 месеца.

ПОЛЕЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Единен портал за хора, засегнати от военните действия в 
Украйна (преведен на украински, руски и английски)
  

Представителството в България на Върховния комиса
риат на ООН за бежанците (ВКБООН)  
+359 2 98 02 453/4 
(от понеделник до петък 9:00 – 17:00)

bulso@unhcr.org

ПОЛУЧЕТЕ ПРАВНИ СЪВЕТИ

• Български Хелзински Комитет 
 Тел.: +359 2 980 20 49; +359 2 981 33 18 
 (от понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 часа) 

 Гореща линия: +359 8888 19 745 
 (от понеделник до петък, от 07:00 до 09:00 и от 

17:00 до 20:00, както и събота и неделя от 10.00 до 
12:00 и от 13.00 до 16.00) 

 https://asylum.bg/uk/home-dashboard-ua

  страница на Български Хелзин
ски Комитет (БХК) с детайлна ин
формация за процедурата за за
крила (преведен на украински). 

 

https://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg 

https://ukraine.gov.bg

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

Национална гореща линия:     
+359 2 90 55 555; +380322465075

• Национално бюро за правна помощ
 Тел.: 0700 18 250 
 (от понеделник до петък от 9:00 ч. до 17:00 ч.)


