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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т   

 

Н  А  Ц  И  О  Н  А  Л  Е  Н      О  П  Е  Р  А  Т  И  В  Е  Н     Щ  А  Б 
 

 

 

 

УСЛОВИЯ И РЕД  
ПО Т. 2.3. И Т. 2.4. ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА 

РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

1. На основание т. 2.3, предложение трето и т. 2.4 от Програмата за 

хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна 

закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 

г., изменена с Решения № 535, 665, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. 

(Програмата), Националният оперативен щаб утвърждава настоящите условия и ред, 

които създават: 

1.1. условията и редът за преместване - по изключение на настанени и 

ползващи се от Програмата лица от Украйна, с предоставена временна закрила от едно 

категоризирано или регистрирано място, вписано в Националния туристически 

регистър, в друго място за настаняване, по смисъла на т. 2.3, предложение трето от 

Програмата; 

1.2. условията и редът за настаняване - по изключение на лица от Украйна с 

предоставена временна закрила в категоризирани или регистрирани места за 

настаняване, вписани в Националния туристически регистър, при условията на 

Актуализирания план за действие при временна закрила и с цел събиране на членовете 

на едно семейство по смисъла на Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. и 

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г. или за постигане на 

друга легитимна цел. 

 

2. Преместването на лица от Украйна с предоставена временна закрила, 

настанени в местата посочени в т.1.1, от едно в друго място за настаняване, по смисъла 

на т. 2.3, предложение трето от Програмата, се допуска по изключение.  

2.1. Преместването се извършва по следния ред: 

2.1.1. представителят по закон или по пълномощие на лицето, извършващо 

дейност в обект - категоризирано или регистрирано място за настаняване, в който са 

настанени лица от Украйна с предоставена временна закрила, за които се иска 

премесване, подава чрез Областния управител по местонахождението на мястото за 

настаняване, до Националния оперативен щаб заявление за преместване - по образец 

(Приложение 1), в което се посочват изчерпателно причините за невъзможността да 

продължи настаняването на лицата; 

2.1.2. заявлението се подава само по електронен път - през Системата за 

сигурно електронно връчване (ССЕВ) и се подписва с квалифициран електронен 

подпис (КЕП). Към заявлението се прилагат следните документи: 
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а) списък на настанените лица, за които се иска преместване, съдържащ 

имената, ЛНЧ, дата на раждане и номер на документ за самоличност на настанените; 

б) информация за уязвимост и/или за здравословно състояние на 

настанените лица, за които се иска преместване, когато е приложимо; 

в) пълномощно, когато е приложимо. 

2.1.3. Областният управител в 3-дневен срок от получаване на заявлението 

извършва проверка на възможностите за настаняване на територията на 

административната област.  

2.1.4. представителят по закон или по пълномощие на лицето, извършващо 

дейност в обект - категоризирано или регистрирано място за настаняване, в което 

предстои да бъдат преместени лицата подава чрез областния управител до 

Националния оперативен щаб (НОЩ) заявление за приемане на условията на 

Програмата по образец (Приложение 2).  

2.1.5. заявлението се подава само по електронен път - през Системата за 

сигурно електронно връчване (ССЕВ) и се подписва с квалифициран електронен 

подпис (КЕП). Когато е приложимо, към заявлението се прилага пълномощно. 

2.1.6. Областният управител в 3-дневен срок от получаване на заявленията 

по т.2.1.1 или т.2.1.4 ги изпраща на Националния оперативен щаб (НОЩ) с мотивирано 

предложение за преместването. 

2.2. Когато на територията на областта няма достатъчно свободни места за 

преместване, настаняването на лицата може да се извършва в други области.  

2.2.1 Работната група по настаняването към НОЩ извършва проверка на 

възможностите за преместване на територията на други области и в 3-дневен срок 

уведомява за това областния управител. 

2.2.2. лицето, извършващо дейност в обект - категоризирано или 

регистрирано място за настаняване, в което предстои да бъдат преместени лицата, 

подава до Работната група по настаняването към НОЩ чрез съответния областен 

управител по местонахождение, заявление за приемане на условията на Програмата по 

образец (Приложение 2).  

2.2.3. заявлението се подава само по електронен път - през Системата за 

сигурно електронно връчване (ССЕВ) и се подписва с квалифициран електронен 

подпис (КЕП).  

2.2.4. Областните управители в 3-дневен срок от получаването изпращат на 

Работната група по настаняването към НОЩ подадените заявления, мотивираните си 

предложения и приложенията към тях. 

 

3. Работната група по настаняването към НОЩ се произнася с решение по 

всяко заявление за преместване в 7-дневен срок, считано от датата на получаване. 

3.1. В 3-дневен срок от произнасянето си Работната група по настаняването 

към НОЩ изпраща решението на местата за настаняване и на съответните областни 

управители. 

3.2. представителят по закон или по пълномощие на категоризираното или 

регистрирано място за настаняване, от което предстои да бъдат преместени лицата, 

незабавно уведомява настанените за предстоящото преместване, като посочва новото 

място за настаняване и друга относима информация. 

 

4. Работната група по настаняването към НОЩ може да вземе решение за 

преместване на настанени лица от едно в друго място за настаняване, когато е 

обосновано от легитимна цел. 

 

5. По изключение, при условията на Актуализирания план за действие при 

временна закрила и с цел събиране на членовете на едно семейство по смисъла на 
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Директива 2001/55/ЕО на Съвета и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета, 

както и за постигането на легитимна цел, се допуска настаняване или преместване на 

лица от Украйна с предоставена временна закрила по смисъла на т. 2.4 от Програмата. 
За членове на едно семейство се считат лицата по член 15, параграф 1 от Директива 

2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 година. 

 

6. Настаняването на лица от Украйна с предоставена временна закрила по 

смисъла на т. 2.4 от Програмата, с цел събиране на членовете на едно семейство, се 

извършва при следните условия и ред: 

6.1. първоначално настаняване за събирането на членове на едно семейство 

е допустимо, когато: 

6.1.1. към настанени членове на семейството се присъединява малолетно или 

непълнолетно дете, независимо дали е родено в режим на брак; 

6.1.2. към настанено малолетно или непълнолетно дете, независимо дали е 

родено в режим на брак, се присъединява член на семейството. 

6.1.3. към настанените членове на семейството се присъединява всеки 

новопристигнал член. 

6.2. до приключване на процедурите предвидени от Програмата и 

настоящите правила новопристигналите лица пребивават в Транзитно приемателния 

център. 

6.3. лицата може да бъдат премествани с решение на Работната група по 

настаняването към НОЩ, когато се налага събирането на членове на семейство. 

 

7. Процедурата по преместване се провежда по следните правила: 

7.1. новопристигналите лица подават заявление за събиране с настанен член 

на семейството по образец (Приложение № 3). 

7.2. заявлението се подава чрез Транзитно приемателния център до 

Работната група по настаняването към НОЩ. 

7.3. Работната група по настаняването към НОЩ се произнася в 7-дневен 

срок по заявлението. 

7.4. Работната група по настаняването към НОЩ в 3-дневен срок изпраща 

решението си на Транзитно приемателния център, представителя по закон на лицето, 

извършващо дейност в обект - категоризирано или регистрирано място за настаняване 

и областния управител. 

 

8. При наличието на легитимна цел Работната група по настаняването към 

НОЩ едностранно, без да иска допълнително съгласие за това, за да постигне защита 

на определени изконни права и интереси или за да защити здравето, живота, 

собствеността или обществения ред, както и по друга законосъобразна причина, 

непредвидена в настоящите правила, може да приеме решение за преместване от едно, 

в друго място за настаняване, на разселени лица от Украйна с предоставена временна 

закрила в Република България. Преди предприемането на действия Работната група по 

настаняването към НОЩ преценява дали предстоящата намеса отговаря на изискването 

за законосъобразност, преследване на легитимна цел и дали е пропорционална на 

преследваната цел. 

 

9. Когато настанено дете се окаже без придружител или не е придружавано 

от пълнолетен член на семейството Работната група по настаняването към НОЩ иска 

становище от Дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение. 
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10. Когато възникне хипотеза, която не е уредена от настоящите правила, но 

в същите са налице правила и ред за подобен или близък по същността си случай на 

възникналия, последните се прилагат по аналогия. 

 

11. Кореспонденция се извършва изцяло по електронен път, с електронни 

средства и електронни документи, подписани с универсален електронен подпис (УЕП), 

което включва: 

11.1. приемане и изпращане на електронни документи, подписани с 

универсален електронен подпис; 

11.2. извършване на електронни изявления, обективирането им в електронни 

документи подписани с УЕП, тяхното изпращане, включително реда и формата за 

създаване, обработка, изпращане и съхраняване на електронни документи, подписани с 

УЕП, както и организацията на деловодна дейност, документооборот и контрол върху 

изпълнение на процедури и задачи от Националният оперативен щаб. 

 

§1. По смисъла на настоящите Условия и ред: 

1. „легитимна цел“ е всяка нужда от защита на изконни права и интереси, 

както и на здраве, живот, собственост, обществен ред или всяка друга законосъобразна 

цел, непредвидена от настоящите условия, включително и отсъствието от Република 

България на лице от Украйна с предоставена временна закрила, настанено по 

Програмата в категоризирано или регистрирано място за настаняване, вписано в 

Националния туристически регистър, което се е наложило по обективни причини 

(връщане в Украйна за предприемане на правни действия или поради необходимост от 

провеждане на лечение, поради смърт или лечение на близки или други подобни 

причини) да напусне временно пределите на Република България.  
 

Настоящите Условия и ред по т. 2.3. и т. 2.4. от Програмата за хуманитарно 

подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в 

Република България, приета с решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г. 

изменена с решения № 535, 665, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г., са 

приети от Националния оперативен щаб с Протокол № 1 от проведено на 23.01.2023г. 

заседание. Условията и редът подлежат на незабавно публикуване на интернет 

страницата https://ukraine.gov.bg след тяхното приемане. 


