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миграция и интеграция“ 2014-2020
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Дирекция „Международни проекти“

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
16.10.2016г. – 15.10.2016

Проведени процедури на
подбор на проекти: 4
Сключени договори: 4

Стойност на договорите: 546 234 €
Разплатени към 15.10.2016 г.: 570 170€

Общ бюджет на ФУМИ: 11 542 370 €

Проведени процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ през 2016 г.
В рамките на Специфична цел 1 „Подобряване развитието на
всички аспекти на Общата европейска система за убежище“,
Национална цел 1 „Системи за приемане и убежище“
Отговорният орган проведе една процедура на подбор на проекти,
както следва:
• процедура, насочена към подобряване на механизма на
социална и психологическа помощ във фазата на първоначална
адаптация, включително идентификация на уязвимите лица и
техните нужди. Сключен е договор на стойност 98 929 евро с
бенефициент Сдружение «Каритас», в партньорство със
Сдружение «Български червен кръст», Сдружение «Съвет на
жените бежанки в България» и Фондация «Център Надя»

Проведени процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ през 2016 г.

В рамките на Специфична цел 2 „Интеграция/Законна
миграция“, Национална цел 2 „Интеграция“ Отговорният
орган проведе две процедури на подбор на проекти както
следва:
 процедура, насочена към образование и обучение на
граждани на трети страни и лица, получили международна
закрила. Сключен е договор на стойност 149 982 евро с
бенефициент Мисия на Международната организация по
миграция в партньорство Сдружение „Български червен кръст“;

Проведени процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ през 2016 г.

 процедура, насочена към предоставяне на административни
и правни консултации, медицинска, психологическа и правна
помощ за граждани на трети държави и лица, получили
международна закрила. Сключен е договор на стойност 223
130 евро с бенефициент Сдружение „Български червен
кръст“ с партньори Асоциация „Форум“, Фондация „Български
адвокати за правата на човека“, Фондация „Център за правна
помощ- глас в България“.

Проведени процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ през 2016 г.

В рамките на Специфична цел 3 „Връщане“, Национална цел 1
„Съпътстващи мерки“ е проведена една процедура на подбор на
проекти:
• процедурa, насочена към развитие на системата за мониторинг
на принудителното връщане. Сключен е един договор на
стойност 74 191 евро с бенефициент Център за изследване на
демокрацията в партньорство със Си Ви Ес България.

Проведени процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ през 2016 г.

• За всеки одобрен проект може да се намери по-подробна
информация на интернет страницата на Отговорния орган:
http://www.dmp.mvr.bg

• Поканите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, които предстоят да бъдат обявени, са в съответствие
с одобрената Индикативна годишна работна програма,
публикувана на интернет страницата на Отговорния орган.

Мониторинг на текущи проекти

• Общ брой проекти в процес на изпълнение – 8 бр.;
• Брой проекти, одобрени за финансиране през 2016г. – 4 бр.;
• Получени междинни технически доклади – 15 бр., от тях
8 бр. с искане за междинно плащане;
• Проведени оперативни посещения на място – 6 бр.;
• Проведени месечни срещи за наблюдение с директни
бенефициенти – 8 бр.

Текущи проекти
• Проект „Предоставяне на информация и консултации
за доброволно връщане” , BG/AMIF-SO3-NO1-A2
• Бенефициер-Мисия на Международна организация по
миграция в България
• Стойност – 79 996 евро
• Индикатори:
- информационни кампании относно възможностите за
доброволно връщане и реинтеграция - 2/0;
- ГТС, получили индивидуални и/или правни консултации
за насърчаване на ДВ и реинтеграция 200/130 (16);
- ГТС взели решение за ДВ 70/67 (4).

Текущи проекти
• Проект: „Подкрепа за доброволно връщане и
реинтеграция на граждани на трети страни“Подкрепа за
• Бенефициер – Мисия на Международна организация по
миграция в България
• Стойност – 699 998.28 евро
• Индикатор/и:
- разработени планове за ДВ – 350/302 ;
- доброволно завърнали се – 350/348 (54);
- индивидуално консултирани – 500/452 (40);
- ГТС, получили реинтеграционна подкрепа – 70/54 (2).

Текущи проекти
• Проект „Изпълнение на принудителни административни
мерки, спрямо граждани от трети страни и осигуряване
на превод”, BG/AMIF-SO3-NO2-A2
• Бенефициер - Дирекция „Миграция” - МВР
• Стойност – 998 745.77 евро
• Индикатори:
- брой изведени ГТС – 700/0;
- подготвени документи за връщане на ГТС с наложени
ПАМ – 700/0.

Текущи проекти
• Проект „Подобряване на инфраструктурата и условията
за живот в териториалните поделения на ДАБ при МС “
• Бенефициер – Държавна агенция за бежанците
• Стойност – 422 000 евро;
• Индикатор/и
 брой лица, за които ще се подобри инфраструктурата–
4200/3100;
 ремонтирани физкултурни салони – 2/2;
 изградена спортна площадка – 1/0;
 изградена детска площадка – 1/0;
 изградени сгради – 1/0.

Текущи проекти
• Проект „Подпомагане процеса на първоначална
адаптация на търсещи международна закрила чрез
социална медиация, образователни дейности и
психологическа помощ и правно консултиране“
• Бенефициер – Сдружение „Каритас - София“
• Стойност – 98 929.47 евро;
• Индикатор/и
 социална медиация и социална подкрепа – 500/1137;
 психологическа подкрепа на лица – 150/94;
 юридически консултации – 100/192;
 курсове по български език – 8/3.

Текущи проекти
• Проект „Консултиране и обучение на граждани на трети
страни и лица, получили международна закрила“;
• Бенефициер - Мисия на Международната организация
по миграция в България;
• Стойност – 149 982.88 Евро;
• Индикатори:
 брой лица, преминали през интеграционните мерки “ –
550/396;
 брой лица, преминали през курсове по български език“
- 120/96;
 проведени информационни срещи - 18/11;

Текущи проекти
• Проект „Разработване и прилагане на унифицирани
стандарти за мониторинг на принудителното връщане”,
BG/AMIF-SO3-NO1-A1
• Бенефициер - Сдружение „Център за изследване на
демокрацията“
• Стойност – 74 191.80 евро
• Индикатори:
- разработени унифицирани стандарти за наблюдение
на принудителното връщане – 1/0;
- осъществен мониторинг на операции по извеждане –
24/0;
- разработени аналитични доклади за осъществения
мониторинг – 3/0;

Текущи проекти
• Проект
„Предоставяне
на
подкрепа,
като
административна и правна помощ, медицинска,
психологическа и социална помощ за граждани на
трети държави и лица, получили международна
закрила“
• Бенефициер - Български червен кръст
• Стойност – 223 130 евро;
• Индикатор/и - брой лица от целевата група, на които е
предоставена консултация – 4500/0;

Контрол на планове, документации,
статус на обществените поръчки и нередности

1.
2.
3.

Планове за обществени поръчки
Предварителен контрол на документации – 8 бр.
Обществени поръчки
–
–
–
–

4.
5.

предстоящи за обявяване – 2 бр.
текущи – 1 бр.
сключени договори – 5 бр.
договор с външен експерт

Последващ контрол – 2 бр.
Сигнали за нередности

Финансово изпълнение на програмата през 2016г.

• Стойност на Националната програма:
- 11 542 370 евро за изпълнение на дейности;

- 500 000 евро за презаселване;
- 7 812 000 евро за преместване;
- 1 350 000 евро за техническа помощ.

Финансово изпълнение на програмата през 2016г.

•

Плащания по проекти за финансова година 2015 (авансови и
междинни) - 763 300 евро;

•

Подадени и верифицирани искания за междинни плащания 7 бр.;

•

Плащания по проекти за финансова година 2016 (авансови и
междинни) - 570 170 евро;

•

Разходвани средства от Техническа помощ – 61 300 евро.

Финансово изпълнение на програмата през 2016г.

• Договорени средства през 2016 г. – 546 234 евро
• Общо договорени средства през 2015 и 2016 г. - 2 746 974
евро
• Разплатени средства през 2016 г. – 631 470 евро
• Общо разплатени средства 2015 и 2016 г. - 1 394 770 евро.

• 24 % договорени
• 12 % разплатени

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА 2017 ГОДИНА ПО ФУМИ
•

Включени процедури от ИГРП за 2016 г., за които няма
възможност да бъдат обявени до края на 2016 г.

•

В ИГРП за 2017 година е включен целия финансов ресурс на
многогодишната програма по фонда;

•

В изпълнение на член 6, ал. 3 от ПМС № 167 от 8 юли 2016 г.
проектът на ИГРП за 2017 г. по ФУМИ беше публикуван на
електронната страница на фонда за публично обсъждане.
Получени са бележки и предложения от Международната
организация по миграция и Държавната агенция за бежанците.

•

Информационна система за управление и наблюдение на
средствата от структурните инструменти на ЕС в България 2020
/ИСУН 2020/

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА 2017 ГОДИНА ПО ФУМИ - 2
•

Дейностите в ИГРП ЗА 2017 г по ФУМИ са обособени общо в 5
процедури по специфичните цели от националната програма

•

Специфична цел 1 „Подобряване развитието на всички аспекти
на Общата европейска система за убежище“- 1 процедура за
директно предоставяне на БФП и 1 процедура за подбор на
проекти.

•

Специфична цел 2 „Интеграция и законна миграция“ – 1
процедура за подбор на проекти.

• Специфична цел 3 „Връщане“ - 1 процедура за директно
предоставяне на БФП и 1 процедура за подбор на проекти.

Благодаря за вниманието!

Дирекция „Международни проекти“ – МВР
гр. София, ул. „Шести септември“ № 29
http://www.dmp.mvr.bg
e-mail: dmp@mvr.bg
тел.: 02/982-74-12

