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ДО                                                                                         
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НИКОЛА МИНЧЕВ                                               
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КИРИЛ ПЕТКОВ                                   
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ВИТАЛИЙ МОСКАЛЕНКО  

ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА УКРАЙНА 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

ЕЛЕОНОРА МИТРОФАНОВА  

ПОСЛАНИК НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   

 

Позиция 

на Национална мрежа за децата 

по повод военната агресия на Руската федерация в Република Украйна 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  



 

 

УВАЖАЕМИ ПОСЛАНИК МОСКАЛЕНКО, 

УВАЖАЕМА ПОСЛАНИК МИТРОФАНОВА,  

 

 

Ние от Национална мрежа за децата строго осъждаме военната агресия, провеждана от 

Руската федерация на територията на суверенна и независима Република Украйна, и 

апелираме за незабавното преустановяване на военните действия.  

Продължаващата пети ден война, започната едностранно от Руската федерация, грубо погазва 

международното право, като същевременно пряко нарушава и застрашава правата и свободите 

на гражданите на украинската държава. Абсолютно недопустимо и неподлежащо на оправдание 

е военното нападение над суверенна държава и използването на оръжие срещу цивилни 

граждани, в това число деца.  

На фона на продължаващите военни действия, Европа е на прага и на хуманитарна криза и 

катастрофа поради бежанската вълна, породена от военните действия в градовете и спрямо 

цивилни обекти и граждани. Влошаващата се метеорологична обстановка в следващите 

седмици, както и някои неясноти в нормативната уредба по отношение на пристигащите в 

България украински граждани, в това число и деца, както и български граждани с двойно 

гражданство, са предпоставка за задълбочаване на личната трагедия на хиляди хора.  

До момента организацията по приемане и настаняване на бежанци в България е поета основно 

от доброволци, които комуникират помежду си чрез социалните медии и изграждат в движение 

мрежи за подкрепа, осигуряване на храна, дрехи, медикаменти и настаняване на жените и 

децата, които пристигат в България от различни точки на Украйна.  

Призоваваме българската държава да подпомогне с всичките си ресурси хората на Украйна, 

които са стигнали до нашата граница и търсят убежище, като постави повишено внимание върху 

закрилата на децата, бременните жени и майките, които са в особено уязвимо положение и риск 

от насилие, трафик, здравословни и психически страдания, попадане в ситуация на бедност и 

социално изключване.  

Настояваме отговорните институции – Министерство на вътрешните работи, Министерство на 

здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 

образованието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Държавната 

агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за 

бежанците да излязат с координирани планове за действие и стратегии за подкрепа и 



 

 

интеграция на пристигащите в България граждани на трети страни и българи с двойно 

гражданство, в това число: 

• осигуряване на безопасно придвижване и закрила от всички форми на насилие, в това 

число трафик на хора и изнудване; 

• осигуряване на бързи процедури по получаване на бежански статут или изваждане на 

документи за семействата на хора с двойно гражданство; 

• осигуряване на правна помощ, включително чрез създаване на гореща линия и 

насочване към доброволчески групи от юристи; 

• осигуряване на адекватно жилищно настаняване в партньорство с общините и частния 

сектор; 

• осигуряване на здравна грижа за всички деца, бременни жени и майки, в това число: 

лечение и проследяване на остри и хронични състояния и заболявания; профилактика и 

проследяване на бременни жени; проследяване на развитието и профилактика на 

новородени и деца до 1 година; профилактика на деца от 1 до 18 г.; осигуряване на 

подкрепа за кърмене и здравословно хранене на децата; осигуряване на специфични 

медикаменти, медицински изделия и храни при необходимост – гарантиране на 

безплатен достъп за деца и бременни чрез промяна на нормативните ограничения за 

чужди граждани, бежанци и неосигурени;  

• широка информационна кампания сред общопрактикуващи лекари и медицински 

заведения от доболничната и болничната помощ, включително чрез гореща 

информационна линия за насочване на граждани към съответните заведения, където 

могат да получат здравни грижи; 

• организиране на доброволческа група от педиатри и АГ специалисти, които могат да 

поемат проследяването на бременни жени и малки деца в дългосрочен план; 

• осигуряване на закрила и настаняване в приемни семейства на непридружени деца и 

деца, чиито родители са в неизвестност към момента на влизането им в България, 

включително деца-сираци;  

• разработване на стратегия за образователна работа с деца по места от РУО и МОН под 

формата на специализирани курсове и/или приобщаване към образователната система; 

• разработване в кратки срокове на методически указания от МОН и РУО към училищата и 

учителите в подкрепа на предизвикателството как да разговарят с децата за войната, 

особено ако в училищата/класовете има деца от украински, руски или белоруски 

произход; 

• осигуряване на психологическа помощ и подкрепа за деца и възрастни, включително 

чрез разкриване на телефонна линия, пунктове за консултации и насочване към 

създадените доброволни групи специалисти. 

Национална мрежа за децата призовава за незабавното преустановяване на инвазията на 

Руската федерация в Република Украйна и за предприемане на действия по гарантиране на 

мира, на здравето и сигурността на украинските граждани, както и на териториалната цялост и 



 

 

суверенитета на Република Украйна. В допълнение, смятаме за дълг на България да осигури 

възможно най-щадящите условия за търсещите спасение от войната хора на Украйна и други 

засегнати от конфликта държави и се надяваме нашето правителство да остане на висотата на 

споделените глобални ценности и принципи на мира и благоденствието за всички човешки 

същества.  

 

Национална мрежа за децата 

28.02.2022 

 


