
 

Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена 

временна закрила в Република България 

 

В отговор на извънредната ситуация, породена от масовото разселване на мирно население 

вследствие на военните действия на територията на Украйна, на основание чл. 2 ал. 2 от Закона за 

убежището и бежанците и Решение за изпълнение на (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 и в 

продължение на  Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила 

в Република България вследствие на военните действия в Украйна, одобрена с РМС № 145 от 

10.03.2022 г. изм. и доп. с РМС № 181 от 30.03.2022г., изм. и доп. с РМС № 239 от 15.04.2022 г., 

доп. с РМС № 241 от 15.04.2022 г. и изм. и доп. с  РМС № 298 от 09.05.2022 г., настоящата програма 

цели предоставянето на хуманитарно подпомагане за подслон и храна на получилите временна 

закрила в Република България лица от Украйна, разселени след 24 февруари 2022 г. 

1. Помощта се предоставя за лице, което е регистрирано и има издадена „регистрационна карта 

на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за периода от 01.06.2022 г. до 

31.08.2022 г.  включително. 

2. Помощта се предвижда да се използва, както следва: 

а) Приоритетно в обекти, вписани в създадения за целите на изпълнението на 

програмата Регистър на места за подслон. 

б) В категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в 

Националния туристически регистър; 

3. Лицата, извършващи дейност в обектите, вписани в Националния туристически регистър и в  

Регистъра на места за подслон участват в програмата, като предоставят  на разселените лица 

следното: 

а)  нощувка и изхранване (закуска, обяд и вечеря)  в общ размер на  15 лв. 

(петнадесет лева) без ДДС, респ. 16,35 лева  (шестнадесет лева и тридесет и пет 

стотинки) с включен ДДС при ставка в размер на 9% за категоризираните места за 

настаняване и 18,00 лева (осемнадесет лева) с включен ДДС при ставка в размер на 

20% за некатегоризираните места за подслон. Разходите за ДДС са за сметка на 

Програмата. 



б) подслон без изхранване с размер на помощта от 10.00 лв. (десет лева) без 

ДДС, респективно 10,90 лева (десет лева и деветдесет стотинки) при ставка в размер 

на 9% за категоризираните места за настаняване и 12,00 лева (дванадесет лева) с 

включен ДДС при ставка в размер на 20% за некатегоризираните места за подслон.  

Разходите за ДДС са за сметка на Програмата. 

 

4. Изискванията за подслон покриват минимизирани стандарти за настаняване, като 

специфичните санитарни изисквания са посочени в Приложение 2: 

 предоставят се минимално необходимите средства за лична хигиена 

 не се предлага почистване на стаите 

 предоставят се препарати за почистване, за да могат настанените сами да 

почистват 

 не се предлага услуга пране 

 предоставят се перилни препарати и достъп до пералня и сушилня за 

самообслужване 

 при изхранването, не се предлага индивидуално сервиране 

 допустимо е добавянето на допълнителни легла 

5. Изискванията за храна са посочени в Приложение № 3 покрива: 

 трикратно изхранване на ден с включени закуска, обяд и вечеря 

 минималните общоприети стандарти за бебешко и детско хранене 

 минималните общоприети стандарти за хранене за лица над 18 години 

 в обектите, осигуряващи само подслон ще бъдат предоставяни хранителни 

продукти и/или топла храна чрез други програми за хуманитарна помощ, 

отговарящи на съответните международно приети стандарти. 

6. Помощта се предоставя за лица с временна закрила, на които е издадена „регистрационна 

карта на чужденец с временна закрила” от Държавна Агенция за Бежанците /ДАБ/. 

7. Министерството на туризма администрира програмата за ползване на хуманитарна помощ 

за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните 

действия в Украйна. 



8. Настаняването на разселените лица с временна закрила в обектите за подслон и местата 

за  настаняване се осъществява единствено от Националният контактен център към 

Правителствения портал за Украйна, в координация с Оперативната Координационната 

Група в Министерския Съвет (ОКГ).  Лицата се  разпределят  по обекти и места за 

настаняване, участващи в Програмата, като Националният контактен център: 

1) Следи динамично свободните места в обектите от Програмата; 

2) Приоритизира настаняването в обекти от Програмата, които са декларирали 

готовност да осигуряват нощувки и трикратно изхранване; 

3) Приоритизира настаняването по целесъобразност, в подходящи като локация и 

условия обекти от Програмата на лица от уязвими групи, както и на лица със специфични 

здравни, образователни и трудоустроителни нужди; 

4) Грижи се за неразделното настаняване на цели  разширени семейства в обекти 

от Програмата; 

5) Координира действията по насочването на лица с временна закрила  към 

местата за настаняване; 

6) Предоставя на администратора на програмата информация за обектите, които 

предоставят услугата нощувка и храна на обща цена и тези, които осъществяват услугата 

настаняване (без изхранване). 

Настаняването чрез Националния контактен център е задължително условие за 

изплащането на хуманитарната помощ. Националният контактен център предоставя 

информация за броя на настанените лица и вида на услугата, която се предоставя в 

обектите. 

9. Разходите за финансиране на програмата се осигуряват по линия на европейските 

програми и инструменти, в т.ч. по Регламент (ЕС) 2022/562 на Европейския парламент и 

на Съвета от 6 април 2022 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 

223/2014 по отношение на Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа 

(CARE), който предоставя на държавите членки по-голяма гъвкавост при използването на 

средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален 

фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) от 

многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г., и възможността неусвоен 

финансов ресурс да бъде пренасочван за целите на мерките за справяне с миграционните 

предизвикателства в резултат на военната агресия от страна на Руската федерация, в т.ч. 

за извършени разходи от 24 февруари 2022 г. (началото на военните действия) до 

настоящия момент. 



10. Помощта се одобрява с акт на Министерския съвет и се изплаща от Министерството на 

туризма на лицата, извършващи  дейност по смисъла на Програмата в обекти и места за 

настаняване, вписани в Регистъра за места за подслон или в Националния туристически 

регистър ежемесечно на три отчетни периода, посочени в Приложение № 1. 

11. Изчисленията за платимия размер на помощта се базират единствено и само на броя 

нощувки според регистрациите в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ 

на настанени лица с временна закрила за отчетния период, подадени от  лицето, 

извършващо дейност в съответния обект на настаняване. 

12. Всички обекти и места за настаняване, вписани в Регистъра за места за подслон или в 

Националния туристически регистър, въвеждат в ЕСТИ настанените и напусналите лица 

с временна закрила не по-късно от 24 часа от тяхното настаняване, респективно напускане. 

13. При неспазване на срока по т.12, няма да е възможно въвеждане на данни в ЕСТИ със 

задна дата. 

14. При забава в регистрирането в ЕСТИ на настанените лица с временна закрила, 

просрочените дни остават за сметка на лицата, извършващи  дейност в обекта на 

настаняване по смисъла на Програмата. 

15. При регистрацията в ЕСТИ за всяко лице с временна закрила се вписват изискуемите 

съгласно чл. 116, ал. 6, т. 3 от Закона за туризма данни, включително личен номер на 

чужденец /ЛНЧ/ и номер на „регистрационна карта на чужденец с временна закрила”, 

издадена от Държавна Агенция за Бежанците /ДАБ/. 

16. Издадената от ДАБ „регистрационна карта на чужденец с временна закрила” е 

единственият легитимен документ, удостоверяващ статута на временна закрила на 

настаняваните лица. 

17. Всички обекти и места за настаняване, осигурили подслон или подслон и храна по реда 

на програмата, подават към администратора на Програмата чрез Системата за управление 

на националните инвестиции  (СУНИ) искане за изплащане на средства на база на броя на 

регистрираните в ЕСТИ настанени лица с временна закрила за всеки отчетен период. 

18. В допълнение на искането за изплащане на средства по т. 17 лицата извършващи дейност 

в обектите, вписани в Националния туристически регистър и  Регистъра на местата за 

подслон подават в СУНИ и декларация за липса на двойно финансиране за всеки отчетен 

период. 



19. Изплащането на средствата по програмата се извършва след верификация чрез ЕСТИ на 

отчетения брой настанени лица с временна закрила  за всеки отчетен период. 

20. Отчитането и разплащането на предоставената хуманитарна помощ по Програмата се 

извършват по реда на Приложение № 1. 

21. Единствено за целите на изпълнението на Програмата, Министерството на туризма има 

достъп до идентифициращите данни за настанените  лица, които се ползват с временна 

закрила в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), съгласно чл. 116, ал. 5 

т. 2 от Закона за туризма. 

22. За обема и качеството на предоставените услуги – настаняване и храноден (закуска, обяд 

и вечеря) се извършват планови и инцидентни проверки от компетентните органи в това 

число Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на 

храните, РЗИ, Министерството на вътрешните работи. Конкретните изисквания за 

настаняване и хранене, регламентирани от действащите нормативни актове, са посочени 

в Приложение № 3. 

23. Периодът на действие на Програмата е от 01.06..2022 г. до 31.08.2022 г. 


