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СРЕДНОСРОЧЕН ПРЕГЛЕД И
ПРОМЕНИ В МНОГОГОДИШНАТА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ФУМИ

СРЕДНОСРОЧЕН ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНАТА
МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА ПО ФУМИ - 1
Диалог с ЕК във връзка със средносрочния преглед на националната
програма по ФУМИ по приносът на България, изпратен на 15.09.2017
• I ЕТАП – Кореспонденция в рамките на оценката на приноса
1. Писмо от ЕК от 11 октомври 2017 г. по електронна поща с искане за
разяснения – изпратена допълнителна информация в отговор с
разбивка на дейности
2. Писмо от ЕК от 22 декември 2017 г. в системата SFC - коментари
от ЕК по приноса на България
– не е наличен финансов ресурс в рамките на средносрочния преглед
и няма възможности за увеличаване на средствата по НП
– може да се обмисли предоставяне на спешна помощ
– да се обмислят отново препоръките в Съобщението на ЕК относно
закрилата на децата в миграция; да се използва финансирането по
ФУМИ за адресиране на приоритетните области от Плана за
действие на ЕС за интеграцията от юни 2016 г.
– препоръка за прехвърляне на средства от СЦ 1 и СЦ 3 „Връщане“
към СЦ 2 с оглед финансиране на идентифицираните мерки за
подкрепа на непридружени непълнолетни лица
 Изпратен отговор от България на 23 януари 2018 г.

СРЕДНОСРОЧЕН ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНАТА
МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА ПО ФУМИ – 2

•

Диалог с ЕК във връзка със средносрочния преглед на
националната програма по ФУМИ по приносът на България,
изпратен на 15.09.2017
II ЕТАП – Проведен разговор за обсъждане на текущи
въпроси във връзка със средносрочния преглед

Акценти:
- Висока оценка от ЕК на прегледа на нуждите от България
- ЕК ще изпрати писмо за приключване на средносрочния
преглед и стартиране на изменението на НП по ФУМИ
- Отчетено добро изпълнение на НП по ФУМИ, съществува
риск от процедура за отмяна на бюджетни кредити (decommitment
procedure) във връзка със средствата за преместване (relocation)
- Няма да бъдат предоставени допълнителни средства по
НП по ФУМИ. Изразена е готовност от ЕК да разгледа проектни
предложения за СМ извън пакета от 160 млн. евро.

ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ФУМИ
 Решение за изпълнение
C(2017) 8711 от 11.12.2017 г.
на ЕК - одобрено изменение на

 предстоящо изменение на

 Процедура № 1 по СЦ 1 от ИГРП
за 2018 по ФУМИ на директно
предоставяне – „Подобряване на
инфраструктурата, условията за
живот на наличния капацитет за
настаняване на търсещи закрила
граждани на трети страни“ – 998
хил. евро

 наименованието се променя

НП за включване на 60 лица в
т. 4.1. „Презаселване“ от т. 4
„Специални случаи“

 Прехвърляне на средства в
рамките на Специфична цел 2
„Интеграция и законна миграция“
– финансиране на резервни
проекти в процедура на подбор
на проекти от ИГРП за 2017 по
ФУМИ

договор с ДАБ № 81210862/13.09.2017 г. за изпълнение на
дейности съгласно Рамката на
Националния
механизъм
за
изпълнение на ангажиментите
на Република България по
презаселване

на:
„Обезпечаване
на
сигурността в центровете на
ДАБ чрез осигуряване на охрана
и разходи за текуща поддръжка“
предстои
промяна
на
националната
програма
по
ФУМИ
 В рамките на средносрочния
преглед промяна на дейност
по СЦ1, НЦ 3 от НП по ФУМИ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 Децата в миграция - https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-andfundamental-rights/rights-child/children-migration_en

-

Обща информация
Предизвикателства
Дейности на ЕС по отношение на децата в миграция
Финансиране, насочено към за децата в миграция
Документи

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 Наръчник за използването на средствата от ЕС за интеграция на
лица с мигрантски произход
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkiton-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
- търсене на синергии между фондове,
финансови инструменти на ЕС и
национално финансиране
- постигане на сътрудничество между
участниците в процеса на интеграция
-

Заетост
Образование
Жилищно настаняване
Прием
Основни услуги
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