Актуална информация за украински граждани, настанени в България

Координационен център Стара Загора, Областна администрация
Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“ №108
За повече информация използвайте денонощните телефони : 359886883372, 359 42 640164
Вашето настаняване може да бъде в:
 Хотели
 Имоти държавна собственост
 Имоти частна собственост
В три дневен срок трябва да се извърши адресна регистрация при настаняване в имоти държавна и
частна собственост в Районното полицейско управление (РПУ) по местонахождение.
Можете да избирате:
1. Турист през следващите 90 дни
2. Получаване временна закрила за поне 1 година
Българското правителство прие Закон, който определя къде и как хората, избягали от войната в
Украйна, ще могат да се регистрират в България и да получат българските си документи за
пребиваване като бежанци под временна закрила.
Този документ се нарича „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна
закрила“.
След изтичането на 1 година срокът на временната закрила може да бъде продължаван.
Този срок може да бъде прекратен по-рано, ако войната приключи и в Украйна бъде възстановен
мира, и нейната независимост.
Документи за временна закрила се подават в центровете на МВР отдел миграция и български
документи за самоличност на следните адреси :
Стара Загора ул. „Граф Игнатиев“ №16 –
Кв. Железник, ул. „Арх. Христо Димов“, № 37
Казанлък ул.“Доктор Стамболски “ № 2
Раднево ул. „23-ти септември“ № 4
Чирпан ул. „Отец Паисий“ № 2
Работно време : понеделник – петък 08.30 – 17.30 ч.
Права на лицата, получили временна закрила в България
След регистрацията в България и получаването на Регистрационна карта на чужденец, на когото е
предоставена временна закрила по силата на закон възникват няколко важни права, при това без да
е необходимо снабдяването с други регистрации или разрешения. Тези права важат за срока на
предоставената временна закрила:







да останат на територията на Република България
събиране със семейството си
право на труд и професионално обучение;
подходящо настаняване или на средства за настаняване и изхранване в размер на 40 лв;
социално подпомагане;
медицинска помощ при спешни състояния;

 свободно да се завръщат в държавата си по произход.
Срокът на действие на програмата се предвижда да бъде за периода 24.02.2022 – 31.05.2022

Районна здравна инспекция
Изяснете здравния статус на лицето което желаете да бъде прието в детска градина или
училище.
Стара Загора ул. „Стефан Караджа“ №10
Работно време : понеделник – петък 8.30 – 17.00 ч.
Агенция социално подпомагане
Подаване на заявления за :





Еднократна социална помощ за инцидентни нужди до (375 лв)
Месечни помощи
Целеви средства за диагностика и лечение
Трябва да се представи адресна регистрация (държавен или частен имот, хотел) и картата за
временна закрила

Социалната помощ не води до необходимостта от освобождаване на хотела в които са
настанени украйнските граждани.

Агенция по заетостта
Информирайте се за свободните работни места
Стара Загора ул. "Стефан Караджа" № 8. Телефон: 042 697 598. btstzag@gmail.com
Работно време : понеделник – петък 8.30 – 17.00 ч.
Районно управление по образование
Подаване на заявление за включване в образователната система на страната.
 Достъп до детска градина на деца до 6-години
Стара Загора ул. "Барейро" 9 тел.: 042 / 252 129; 042/ 621 958 e-mail: rio_stara_zagora@mon.bg
Работно време : понеделник – петък 8.30 – 17.00 ч.
Медицинска помощ
Право на спешна медицинска помощ
За деца, бременните жени и лица от уязвими групи се прилагат процедурите, както при
българските граждани.
Стара Загора – УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“
Център за обществена подкрепа
Стара Загора ул."Христо Ботев" № 205 ; ksu_stz@sapirbg.org

