ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ
Списък на бенефициерите по дейностите от Годишна програма 2012 на Европейски фонд за връщане

Наименование на дейността
Дейност 1 - „Развитие и изпълнение
на
програми,
насърчаващи
доброволното връщане на граждани
на трети страни, които пребивават
незаконно в Република България”
BG/RF2012/GR1-(1-5)
„Разработване и изпълнение на
програми,
насърчаващи
доброволното връщане на граждани
на трети страни, пребиваващи
нелегално в Република България”
Дейност 2 - „Специализирани
преводачески услуги, свързани с
консултативната
работа
за
подпомагане на граждани на трети
страни, незаконно пребиваващи в
Република България”
Дейност 3 - „Програма, улесняваща
изпълнението
на
принудителни
административни мерки спрямо
граждани на трети страни”
Дейност 4 - „Обмяна на практически
опит и добри практики с държава –
членка в случаи на доброволно
връщане на граждани на трети
страни”

Метод на
изпълнение

Awarding
Body Method

Executing
Body Method

Executing
Body Method

Executing
Body Method

Вид на
договора

Бенефициер

Бюджет по
Годишна
програма 2012
в евро

Размер на
публична
вноска/Размер на
вноска на ЕС*

250 000

Договор за
безвъзмездна
финансова
помощ
ДЕС64/23.07.2013 г

Международна
организация по
миграция

Договор за
финансиране
ДЕС
41/08.05.2013 г

ДМ - МВР

9 200

2 300 / 6 900

Договор за
финансиране
ДЕС
54/17.06.2013 г

ДМ - МВР

370 000

92 500 / 277 500

N/A

N/A

N/A

N/A

62 500 /187 500

Дейност 5 „Изпълнение на
съвместна операция по връщанесъвместен полет в сътрудничество с
държава/и-членка/и“
Дейност 6 „Сътрудничество с
органи на държавна власт, имащи
правомощия
в
областта
на
миграцията“;
Дейност 7 - „Ранно предоставяне на
информация по отношение на
възможностите
за
доброволно
връщане на лица, търсещи убежище,
които са в процес на определяне на
техния статут, както и осигуряване
на устойчиво правно консултиране с
цел подкрепа на доброволното
връщане на лица, получили отказ от
предоставяне на убежище“;
BG/RF2012/GR1 (1-3) „Информиране и консултиране за
възможностите за доброволно
завръщане на граждани на трети
страни, търсещи убежище в РБ“
Дейност 8 - „Изграждане на
капацитета
на
дирекция
„Миграция“,
както
и
на
централните
и
регионални
структури на дирекция „Миграция“;
Дейност 9 - „Система за
наблюдение (Мониторингова
система) на принудителното
връщане“.

Executing
Body Method

Договор за
финансиране
ДЕС
78/30.10.2013

ДМ - МВР

180 000

45 000/ 135 000

Executing
Body Method

N/A

N/A

N/A

N/A

Awarding
Body Method

77 331
Договор за
безвъзмездна
финансова
помощ
ДЕС65/23.07.2013 г

Международна
организация по
миграция

Executing
Body Method

Договор за
финансиране
ДЕС 63/17.07.2013 г

ДМ-МВР

38 000

9 500 / 28 500

Awarding
Body Method

Договор за
безвъзмездна
финансова
помощ

МО, НПО

30 000

7 500 / 22 500

19 333 / 57 998

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

