
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Тази информация е 

за теб, ако 

Какво трябва да знаеш за 

временната закрила 

 
 

• си на възраст под 18 години 
 

• си украински гражданин или си 
живял/а в Украйна и си напуснал/а 
заради войната на 24 февруари 
2022 г. или след тази дата 

 

• пристигнал/а си: 

• сам/а 

• с някого, който не е твой 
родител 

Ако си без родителите си, възрастен човек 
(понякога наричан настойник или 
представител) ще ти помогне по 
отношение на твоите нужди, включително 
за процедурата. 
 
 
Винаги можеш да се обърнеш към това 
лице или към други длъжностни лица, ако 
изпитваш страх или се нуждаеш от помощ. 
 
 
 
Запомни 
 

• Ако не разбираш нещо, винаги 
можеш да попиташ. 
 

• Цялата информация, която 
споделяш с институциите, ще бъде 
защитена. 

Какво означава временна 
закрила за теб 

 
 

Можеш да останеш в ЕС, докато 
не стане безопасно да се 
завърнеш. 

Можеш да получиш помощ, за да 
се свържеш и се събереш отново с 
твоето семейство, когато това е 
безопасно за теб. 

Можеш да получиш храна, дрехи, 
сигурно място за престой и друго, 
от което може да се нуждаещ. 

Можеш да ходиш на училище. 

Можеш да отидеш на лекар. 
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Колко време продължава 

временната закрила? 

До 4 март 2023 г. В зависимост от 
ситуацията временната закрила може да 
се удължи. 

Има ли други форми на 
закрила? 
Има. Обсъди вариантите с официалните 
органи и с помощта на възрастен. 

Каква е процедурата? 

• Длъжностно лице ще ти зададе
въпроси за теб и семейството ти.

• От теб ще бъде поискано да покажеш
документите си за самоличност
(паспорт, лична карта и др.).

• Ще получиш официален документ.

Информирай 
официалните органи, ако 

• Си пристигнал/а сам/а или с някой друг,
различен от родителите ти.

• Искаш да се свържеш със семейството
си и да го намериш.

• Не разбираш езика — тогава някой,
който говори твоя език, може да ти
помогне.

• Не се чувстваш добре и се нуждаеш от
лекар или лекарства.

• Страхуваш се, защото някой те заплашва
или се опитва да те убеди да направиш
нещо, което не искаш да направиш.
Може да си в опасност.

• Познаваш деца, които са в затруднено
положение.

За твоята безопасност 

• Никога не се качвай в кола или превозно
средство с човек, когото не познаваш.

• Поддържай връзка със семейството или
приятелите си.

• Пази важните си документи (паспорт,
лична карта и др.). Снимай ги.

• Ако имаш телефон, не го давай на никого.

• Ако се почувстваш в опасност или се
нуждаеш от помощ, обади се на 112 по
всяко време. Безплатно е.

• Никога не говори онлайн с някого, когото
не познаваш. Не споделяй личните си
данни или твои снимки.

• Поискай помощ, ако се почувствш в
опасност заради това как се обличаш, как
изглеждаш или как се чувстваш.

Александра Дмитро




