Какво трябва да знаете за
временната закрила
Моите права

BG

Временната закрила предлага незабавна и ефективна закрила на хората, бягащи от
Украйна. Това Ви дава определени права, включително:

РАБОТА

▪

право на пребиваване

▪

достъп до пазара на труда за извършване на дейности като наети или
самостоятелно заети лица

▪

подходящо настаняване

▪

социални грижи и средства за издръжка, ако е необходимо

▪

медицински грижи

▪

медицинска или друга помощ, в случай че имате специални нужди

▪

достъп до образование за деца на възраст под 18 години

▪

право на събиране на семейството с основни членове на семейството (за
подробности се обърнете към съответните институции)

Можете да се възползвате от тези права в една от следните страни: Австрия, Белгия,
България, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва,
Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения,
Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция.
Можете също така да кандидатствате за убежище (международна закрила) по всяко време.

Колко време продължава временната закрила?
Временната закрила продължава до 4 март 2023 г. и може да се поднови автоматично за
още една година (за периоди от шест месеца), т.е. до 4 март 2024 г. Този период може да
бъде удължен с още една година в зависимост от ситуацията в Украйна.

Кой има право на временна закрила?
▪
▪

Украински граждани, бежанци в Украйна и членове на техните семейства, живеещи в
Украйна преди 24 февруари 2022 г.
Лица без гражданство и лица, които не са украинци, живеещи в Украйна преди 24
февруари 2022 г. с разрешение за постоянно пребиваване, които не могат да се завърнат
безопасно в страната си на произход.

Какво се случва, ако нямам право на временна закрила,
но не мога да се завърна безопасно в моята страна?
В този случай можете да подадете молба за убежище (известно също като международна закрила).

Как мога да се възползвам от правата, свързани с
временната закрила?
Уведомете националните органи, че искате да се възползвате от правата, свързани с
временната закрила и да получите разрешение за пребиваване. Личните Ви данни ще бъдат
записани и от Вас може да бъде поискано да представите паспорта си или други документи
за самоличност.

За Вашата безопасност

Информирайте органите, ако
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Пътувате с дете, лице в напреднала
възраст или лице с увреждания
Имате член на семейството в ЕС
Искате да намерите семейството си
Вие сте на възраст под 18 години и сте
пристигнали без родителите си или с
някой друг, различен от родителите Ви
Нуждаете се от медицинска помощ,
имате увреждане или специални нужди
Сте били наранени, заплашени,
принудени или подложени на натиск да
направите нещо против волята си, от
непознати лица или от лице, което
познавате
Някой предлага да Ви помогне в
замяна на услуги

▪

▪

▪

▪

▪

Информирайте семейството и
приятелите си за това къде се
намирате по всяко време
Внимавайте, когато приемате
помощ от непознати, извън
официалните канали
Пазете документите си и им
направете снимки. Не давайте
документите и телефона си на
никого
Ако се почувствате в опасност, се
обадете на безплатния номер за
спешни повиквания 112
Никога не споделяйте личните си
данни или снимки онлайн с
непознати
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