
       Детска градина № 125 “Усмивка” 
           п.к.1618 гр.София, р-н Овча купел, ул. “Монтевидео ” № 21А, 

 тел.02/8558771             0884801674 
e-mail: usmivkadet@abv.bg 

                                                                                                                                               

            

 

 

Информация за родители 
на деца-бежанци от Украйна 

I) УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
 

УВЕДОМЯВАМ ВИ ЧЕ, 
Децата-бежанци се настаняват в образователни институции в Р България, 
съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за 
приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, 
издадено от министъра на образование и науката. 
При възникнали въпроси за деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна, 
родителите следва да подават заявление /приложение № 1 към чл. 4, ал.1 от 
Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, 
търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на 
образование и науката/ до началника на Регионално управление на 
образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, 
деловодство. 

II) За повече информация, относно приема, вижте Гореща телефонна линия 

за психологическа подкрепа:  

 

София-град – 0877 183 133 

1. При необходимост допълнителна информация във връзка с приема и обучението в държавните и 

общинските детски градини и училища на децата и учениците, търсещи или получили международна или 

временна закрила, може да получите на телефони: 
 
+359 886 0109 15 – Диана Джарова (Русский язык) 

+359 886 0254 74 – Вера Влахова (English language) 

+359 886 0242 75 – Събка Попова (Български език) 

+359 886 0367 34 – Станислав Георгиев (Български език) 

+359 886 0219 16 – Димитрия Георгиева (Български език) 

+359 886 0600 54 – Иван Йовчев (Български език) 

   

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна 

закрила 

2. Във връзка със ситуацията в Украйна и активирането на Директива 2001/55/ЕО за 

временна закрила Ви информирам, че насочването и записването на деца и 

ученици, търсещи или получили временна закрила, в предучилищна и училищна 

възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и 

училища е необходимо: 

3. Да се подаде документ от родител/настойник/попечител/представител на детето или 

ученика за получаване на временна закрила до Държавната агенция за бежанците 

(ДАБ), като от ДАБ се получава личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или 

 

https://ruo-sofia-grad.com/international-protection/
https://ruo-sofia-grad.com/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d1%8b/


ученика. Ако детето или ученикът е под 14-годишна възраст, ЛНЧ се вписва в 

регистрационна карта на родителя. Ако е над 14-годишна възраст, получава 

самостоятелна регистрационна карта с ЛНЧ. 

4. След получаване на ЛНЧ се подава заявление по образец до началника на Регионално 

управление на образованието – София-град. Заявлението се подава на място – София, 

ул. „Антим I” №17, или онлайн на следния електронен адрес 

– rio_sofia_grad@mon.bg. 

5. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за 

обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се извършва след: 

6. 3.1. насочване от началника на РУО на детето или ученика за прием и обучение 
съответно в детска градина или училище; 

7. 3.2. представен в детската градина или училището медицински документ от първичен 

медицински преглед на детето или ученика, че е клинично здраво/ здрав, издаден от личен 

лекар; 

8. 3.3. провеждане на събеседване и определяне на детето или ученика на подготвителна 

група или в клас на училищното образование, в който да продължи обучението си, в случай 

че детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на 

образование съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за 

приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 
32 от 21.04.2017 г.). 

9. В случаите, когато лицата притежават документ за завършен клас, етап или степен на 

образование, са в сила разпоредбите на Наредба №11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците. 

10. Забележка: Поради недостига на места в столичните детски градини насочването към 

детска градина се извършва след решение на работна група, включваща представители от 
Столична община и РУО – София-град. 

11. В случай че е подадено заявление в РУО – София-град, но към момента на подаване 

лицата не са имали ЛНЧ, е необходимо да го представят в РУО – София-град, след 
издаването му, за да се приложи процедурата по т. 3. 
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