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Годишен доклад
за изпълнение на националната програма
по фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Изпълнение на Националната програма за периода 16.10.2016г.15.10.2017г. :
-

Дейности в рамките на специфичните цели на програмата;

-

Примерен график за етапите на планиране, изпълнение и
приключване на дейностите;

-

Докладване на общи и специфични индикатори по програмата;

-

Представяне на най-важните решения, взети от Комитета за
наблюдение;

Годишен доклад
за изпълнение на националната програма
по фонд „ Убежище, миграция и интеграция“

-

Мерки за наблюдение и оценка;

-

Участието на партньорите в изпълнението, наблюдението и
оценяването на Националната програма;

-

Мерки за информация и публичност;

-

Взаимно допълване с други инструменти на Съюза;

-

Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ.

Дейности в рамките на специфичните цели на програмата

Специфична цел 1 „Убежище“ – осем сключени договора за
безвъзмездна финансова помощ
Национална цел 1 „Приемане/предоставяне на убежище“ –
един проект е приключил с бенефициент Сдружение „Каритас“ и
един е в процес на изпълнение - ДАБ.
В края на отчетния период са сключени 6 нови договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в резултат от
две проведени процедури на подбор на проекти и 1 процедура за
директно предоставяне с бенефициенти Мисията на МОМ за
България и ДАБ.
Национална цел 2 „Оценка“ – изпълнява се един договор за БФП
с бенефициент ДАБ.

Дейности в рамките на специфичните цели на програмата

Специфична цел 2 „Интеграция/законна миграция“ –
сключени са седем договора за предоставяне БФП, два от които
са приключени, а се изпълняват други пет.
Национална цел 2 „Интеграция“ - два договора за БФП са
приключени с бенефициенти Мисия на МОМ и Сдружение
„Български червен кръст“
Други четири се изпълняват като бенефициенти са Мисия на
МОМ, Фондация „Европейски институт“ и Сдружение „Български
червен кръст“;
Национална цел 3 „Капацитет“ – реализира се един договор с
бенефициент Фондация „Европейски институт“.

Дейности в рамките на специфичните цели на програмата

Специфична цел 3 „Връщане“ – сключени са четири договора
за БФП, като два са приключени и два се изпълняват.
Национална цел 1 „Съпътстващи мерки“ – един приключен
договор с бенефициент Мисия на МОМ и един в изпълнение с
бенефициент Център за изследване на демокрацията.
Национална цел 2 „Мерки в областта на връщането“ – един
договор е в изпълнение с бенефициент дирекция „Миграция“ и
един приключен договор с бенефициент Мисия на МОМ.

Годишен доклад по ФУМИ за периода 16.10.2016 – 15.10.2017г.

Примерен график за етапите на планиране, изпълнение и
приключване на дейностите
Докладване на общи и специфични индикатори по програмата
Специфична цел 1 „Убежище“
•Брой лица от целевите групи, които са получили помощ чрез
проекти в областта на системите за убежище и приемане,
подкрепяни в рамките на фонда – 4 254/31 400
• Брой места в инфраструктура за приемане и настаняване,
подобрена като резултат от проектите, подкрепяни по линия на
този фонд – 4 200/6 000;

Годишен доклад по ФУМИ за периода 16.10.2016 – 15.10.2017г.

Докладване на общи и специфични индикатори по програмата
Специфична цел 2 „Интеграция/законна миграция“
•Брой лица, подкрепени в рамките на фонда чрез мерки за
интегриране като част от национални, местни и регионални
стратегии - 2 040/5 800;
•Брой лица, подкрепени чрез мерки, насочени към образованието
и обучението, в това число езиково обучение и подготвителни
действия за улесняване на достъпа до пазара на труда – 145 от
общия брой 2 040;
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Докладване на общи и специфични индикатори по програмата
Специфична цел 3 „Връщане“
•Брой върнати лица, които получават предварителна или
последваща помощ, съфинансирана от фонда, във връзка с
реинтеграцията след връщането – 271/200;
•Брой върнати лица, чието връщане е съфинансирано от фонда,
лица, които са били изведени – 412/1 000;
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Представяне на най-важните решения, взети от Комитета за
наблюдение
•разглеждане и приемане на годишният доклад за изпълнение и
докладът за междинна оценка ;
• включването на Република България в Консорциума, ръководен
от Нидерландия, който ще кандидатства с проектно предложение
по Специфична цел 3 „Връщане“;
• прехвърляне от Специфична цел 1 и усвояване на остатъчен
финансов ресурс в рамките на Специфична цел 2.

Годишен доклад по ФУМИ за периода 16.10.2016 – 15.10.2017г.

Обща рамка за наблюдение и оценка
- организират се месечни срещи за наблюдение;
- бенефициентите представят регулярни междинни доклади за
изпълнението на проектите;
- ОтО извършва оперативни проверки на място и провежда ad hoc
срещи. Съгласно Годишен план за посещения на място
оперативните проверки на място обхващат 26 % от договорите в
процес на изпълнение;
- ОтО поддържа база данни на в Excel за регулярно отчитане на
индикатори (общи, специфични и на ниво проект).

Годишен доклад по ФУМИ за периода 16.10.2016 – 15.10.2017г.

Спазване на принципа на партньорство при изпълнението
• Основно чрез консултации при наблюдението и оценяването на
Националната програма, в Комисия за разглеждане на идейни
проекти, при извършване на средносрочния преглед на
Националната програма;
•публикуване на процедурите за БФП на сайта на ОтО и др.;
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Мерки за информация и публичност
- информационни дни и откриващи пресконференции, провеждани
от ОтО и бенефициентите;
- интернет сайт на ОтО и бенефициентите;
- изискване на договорите за БФП да се предприемат
необходимите мерки за информиране на обществеността;
- изготвяне и разпространение на рекламни материали и
поставяне на постоянни табели.
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Взаимно допълване с други инструменти на Съюза – участие в
Комитети за наблюдене на ОПДУ и ОПРР, секретариат на Комисия
за разглеждане на идейни проекти и на Съвета за координация и
управление на средствата от ЕС, координация на процеса на
съгласуване и взаимно допълване на финансирането от ЕС в
област “Вътрешни работи”.
Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ - проведена е една процедура за директно предоставяне
на БФП.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
16.10.2016г. – 15.10.2017г.

Проведени процедури на
подбор на проекти: 4

Сключени договори: 12
Стойност на договорите: 3 542 691 €
Разплатени към 15.10.2017 г.: 908 635 €

Общ бюджет на ФУМИ: 12 992 627 €

Финансово изпълнение на програмата през 2016г.

• Договорени средства през 2017 г. – 3 542 691 евро
• Общо договорени средства през 2015 и 2016 г. - 2 746 974
евро
• Разплатени средства през 2017 г. – 1 398 827 евро

• Общо разплатени средства 2015 и 2016 г. - 1 394 770 евро

• 47 % договорени

• 20 % разплатени

ИНФОРМАЦИОННА
СИСТЕМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
НАБЛЮДЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
В БЪЛГАРИЯ 2020
https://eumis2020.government.bg

•
•
•
•
•
•

Провеждане на процедурите за
предоставяне на БФП
Комуникация с бенефициенти
Процедури за избор на
изпълнител
Отчети и искания за плащане
Указания за изпълнение
и отчитане на проектите
Обучение на ОтО и
бенефициенти

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

