ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ

Списък на бенефициерите по дейностите от Годишна програма 2010 на Европейски фонд за връщане

Наименование на дейността
Дейност 1 - „Разработване

Метод на
изпълнение

Вид на
договора

Бенефициер

Бюджет по
Годишна
програма 2010
в евро

Размер на
публична
вноска/Размер на
вноска на ЕС*

и

прилагане на интегрирани планове
за връщане на лица, незаконно
пребиваващи
в
Република
България „
BG/RF2010/GR1- (1-4) - „Доброволно
завръщане и реинтегриране на
граждани
на
трети
страни,

Awarding
Body Method

пребиваващи нелегално в Република
България”
Дейност 2 „Специализирана
програма за подпомагане при
връщане на уязвими групи лица,
настанени в СДВНЧ - Бусманци,
съобразно техните нужди”

Awarding
Body Method

140 000
Договор за
безвъзмездна
финансова
помощ
ДЕС
26/16.03.2012

Международна
организация по
миграция

N/A

N/A

22 090.02 /66 324.06

N/A

N/A

Дейност 3 „Подкрепа при
изпълнение
на
ПАМ
спрямо
граждани на трети страни.”

Дейност 4 - „Съвместни операции
по връщане в сътрудничество с
друга държава - членка, имаща
опит в областта на връщането на
лица от конкретни страни или
региони на произход посредством
обмен на информация”

Executing
Body Method

Договор за
финансиране
ДЕС
53/12.09.2010 г
и Анекс ДЕС
74/21.05.2012 г
Договор за
финансиране
ДЕС
75/23.05.2012 г

ДМ - МВР

32 488,78 / 97 466,32
230 000
24 849 / 99 396

ДМ-МВР

Executing
Body Method

N/A

N/A

N/A

N/A

Executing
Body Method

N/A

N/A

N/A

N/A

Дейност 5 „Изпълнение на
съвместни операции по връщане
(съвместни
сътрудничество
ФРОНТЕКС”

полети)
в
с
агенция

Дейност 6 „Специализирани
правни и други услуги, свързани с
консултиране и подпомагане на
лица, на които е отказано убежище,
като
специална
група
лица,
подлежащи на връщане”

Awarding
Body Method

50 000

BG/RF2010/GR0
(1-4)
„Доброволно
завръщане

Договор за
безвъзмездна
финансова
помощ
ДЕС
25/16.05.2012

Mеждународна
организация по
миграция

Awarding
Body Method

N/A

N/A

N/A

N/A

Executing
Body Method

Договор за
финансиране
ДЕС
61/18.10.2011

ДМ-МВР

19 232.33

4808.08/14 424.25

на

граждани на трети страни, търсещи
убежище в Република България”
Дейност 7 „Информационни
кампании за граждани на трети
страни
в
съответствие
с
хуманитарните принципи и при
зачитане на тяхното достойнство”
Дейност 8 - „Организиране на
периодични срещи (семинари) с
представители на дипломатически и
консулски служби от Иран, Ирак,
Афганистан, Палестина, Ливан и

12 339.4/37.018.17

Нигерия и други държави”
Дейност 9 „Укрепване на
капацитета
на
националните,
регионалните и местните власти за
единно прилагане на стандартите в
областта на връщането”
BG/RF2010/GR2-(1-2) - „Обучение на
служители
от
български
институции, отговарящи на единно
прилагане на стандартите в областта
на връщането”

Awarding
Body Method

Договор за
безвъзмездна
финансова
помощ
ДЕС
59/10.05.201

48 368
Фондация
европейски
институт

6 595.16/32 975.83

*Посочените суми не отразяват размера на признатите и разплатени средства, а представят размера на одобрените от Отговорния
орган средства за реализиране на дейностите.

