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Проект „Подкрепа за интеграция на 
украинските бежанци в България“ 

Семинар 4 на тема: "Правна рамка в областта 
на предприемачеството и заетостта в България" 

6 март 2023 г., НБУ 

 

Въпроси и отговори (част 2):  

Отговорите са предоставени от Цветомир Панчев, д-р по право, заместник-
директор на дирекция "Български документи за самоличност" към МВР 

 

1. Как могат да се откажат от временна закрила, за да предоставят съответни 
документи в други държави, изискващи подобни документи, примерно в Чехия? 

Първоначалната регистрация за временна закрила в Република България е валидна 
до 31 март 2023 г. и ако лицето не се е пререгистрирало в Република България би 
следвало да може да се регистрира за временна закрила след 31 март 2023 г. в друга 
държава членка на ЕС. 

Всяка държава членка на ЕС регламентира на национално ниво условията и реда 
за регистрация на временна закрила. 

2. След 31.03 само в Миграция ще могат да направят ВЗ или и в други населени 
пунктове в РПУ? 

След 31 март 2023 г. заявление за преиздаване на регистрационна карта за 
временна закрила може да бъде подавано само в регистрационно-приемателните 
центрове на Държавна агенция за бежанците при МС. 

Заявление за първоначална регистрация след 31 март 2023 г. би следвало да може 
да се осъществява и в сегашните пунктове на МВР. 

3. Има ли в момента облекчен паспортен граничен режим/контрол? 

Към настоящия момент Република България като част от ЕС прилага 
споразумение с Украйна за безвизов режим на пътуване. То гарантира 
възможност на всички украински граждани да влязат на територията на 
страната ни само със своите биометрични паспорти и да пребивават за период 
от 90 дни в рамките на 6 месеца без да е необходимо получаване на някакво 
разрешение от властите. 

 

 



2 
 

Проект „Подкрепа за интеграция на 
украинските бежанци в България“ 

Семинар 4 на тема: "Правна рамка в областта 
на предприемачеството и заетостта в България" 

6 март 2023 г., НБУ 

 

4. Защо на ГКПП Капитан Андреево/ГКПП Малко Търново/ГКПП Лесово не пускат 
украински граждани които нямат биометричен паспорт? т.е ако ще има вътрешен 
украински паспорт/ID card, или небиометричен паспорт, акт за раждане- не се допускат 
в РБългария? 

Предвид спецификата на темата и с оглед получаване на актуална информация 
въпроси относно изискванията за граничен контрол на конкретни гранично-
пропускателни пунктове могат да бъдат отправяни към Главна дирекция 
„Гранична полиция“ към Министерство на вътрешните работи. 

5. А защо тогава през Турска граница пускат само с биометричен паспорт? Хората от 
окупираните територии няма как по друг начин да влезнат освен да заобикалят чак 
през Русия, Литва, Полша, Унгария, за да влезнат през ГКППП Русе без биометричен 
паспорт. 

Предвид спецификата на темата и с оглед получаване на актуална информация 
въпроси относно изискванията за граничен контрол на конкретни гранично-
пропускателни пунктове могат да бъдат отправяни към Главна дирекция 
„Гранична полиция“ към Министерство на вътрешните работи. 

6. Тези лица, които не са подновили регистрационните си карти за временна закрила, 
могат ли да кандидатстват за виза, разрешения за пребиваване по Закона за чужденците 
в Република България? 

Да, ако не са подновили временната си закрила лицата имат този статут до 31 
март 2023 г. и след това могат да кандидатстват за друг статут при условие, че 
отговарят на съответните изисквания в Закона за чужденците в Република 
България. 

7. Трябва ли да се водят децата до 14 г. в пунктове за подновяване на ВЗ или родители 
могат да го направят самостоятелно? 

Не е задължително малолетните деца да присъстват лично при пререгистрация 
на временна закрила, ако техните родители присъстват в съответния пункт за 
пререгистрация. 

8. Трябва ли лица до 14 годишна възраст да присъстват при пререгистрация на ВЗ? Ако 
са вписани във ВЗ на майка/баща? 
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Не е задължително лица до 14 годишна възраст да присъстват при 
пререгистрация на времена закрила, ако са вписани в регистрацията на 
съответния родител. 

9. Необходимо ли е лично присъствие на непълнолетни деца при подаване на заявление 
за пререгистрация? Или балтийците могат лично да подадат такова изявление без тях? 

Ако детето е навършило 14 години към датата на подаване на заявление за 
пререгистрация следва да се яви заедно с родител, за да подаде заявление за 
самостоятелна регистрационна карта. То трябва да бъде снимано за да му бъде 
издадена самостоятелна регистрационна  карта. 

10. Какво е правното положение на украинските граждани, които не заявят до края на 
март 2023 г., че искат удължаване на временната им закрила до 4 март 2024 г.?  

Трябва ли да напуснат страната или не, а ако могат да останат в България – на какво 
основание и могат ли да напускат и да се връщат България? 

Украинските граждани, които не заявят до края на март 2023 г., че искат 
удължаване на временната им закрила до 4 март 2024 г. имат статут на 
временна закрила до 31 март 2023 г. След това трябва да предприемат действия 
по уреждане на своя статут в Република България. 

В тази връзка могат да кандидатстват за статут по ЗЧРБ, ако отговарят на 
условията за това. След 31 март 2023 г. могат да кандидатстват и за статут на 
международна закрила по реда на Закон за убежището и бежанците, ако са 
налице основания за това. 

11. Ако украински гражданин не заяви, че желае подновяване на временната си закрила 
до края на март 2023 г., може ли да след края на март 2023 г. да кандидатства за 
разрешение за пребиваване по Закона за чужденците в Република България, например 
синя карта на ЕС, разрешение за пребиваване като лице от български произход, брак с 
български гражданин и др. под.? 

Да, ако не са подновили временната си закрила лицата те имат статут на 
временна закрила до 31 март 2023 г., след това могат да кандидатстват за друг 
статут при условие, че отговарят на съответните изисквания за това. 

 


