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РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ПО ФУМИ И
ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА
РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА 2019 ГОДИНА

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА ПО ФУМИ
•

Регламент 2000/2018) - възможност на държавите членки да
използват неразходваните средства и след 2018 г.

•

Проект на изменена национална програма по ФУМИ – изпратена
на ЕК на 15 февруари 2019 г.
– 1 488 000 евро - повторно поемане на ангажимент за преместване на 248
лица
– 5 964 000 евро – преразпределени за други дейности по националната
програма по ФУМИ

•

Очаква се одобрение на националната програма по ФУМИ през
юни 2019 г.
– Средства ще могат да бъдат използвани до 31 декември 2021 г.

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА ПО ФУМИ
Преразпределение на средства от нереализирани дейности по преместване по ФУМИ
Обща сума за преместване по решенията (средства от ЕС)

7 812 000

Неусвоени средства (средства от ЕС)

7 452 000

20% от неусвоените средства (средства от ЕС) - за релокация

1 488 000

80% от неусвоените средства (средства от ЕС) - за други дейности

5 964 000

25% Съфинансиране

1 988 000

Обща сума (с включено съфинансиране) - за други дейности

7 952 000

Дейности

Финансиране
от ЕС

Обща сума

Текущи разходи за центровете на ДАБ, транспорт, облекло,
лекарства и медицински изследвания
Доставка на храна за настанените в центровете на ДАБ

1 474 400
1 429 000

1 105 800
1 071 750

Осигуряване на допълнителен персонал (до 100 служители)

1 200 000

900 000

Реинтеграционна подкрепа

1 000 000

750 000

Подкрепа за ЛТМЗ и ЛПМЗ с фокус върху непридружени
непълнолетни лица

1 148 600

861 450

500 000

375 000

1 200 000
7 952 000

900 000
5 964 000

Изпълнение на ПАМ и осигуряване на превод
Текущи разходи за СДВНЧ
Общо

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА 2019 ГОДИНА ПО ФУМИ

•

ИГРП за 2019 г. по ФУМИ - одобрена на 21 ноември 2018 г. и
публикувана на електронната страница на фонда

•

Процедура № 3, Специфична цел 3 „Връщане“ от ИГРП за 2018
г. по ФУМИ бе прехвърлена в ИГРП за 2019 г.
 Индикативен бюджет на процедурата - обща стойност 2 390 000 евро

КАМПАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО ФУМИ

•

Кампания за набиране на предложения (pledging exercise) за
изпълнение на Специфични дейности по ФУМИ
– краен срок за подаване на проектни предложения до 8.03.2019 г. и общ
бюджет на поканата 175 млн. евро.

•

Проектно предложение на Международната организация по
миграция с наименование „Надграждане на двете зони за
непридружени малолетни и непълнолетни лица в България
(РПЦ – София: Военна рампа и Овча купел)
– индикативен бюджет 524 868 евро, с включено национално съфинансиране.

МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА 2021-2027

•

Представени три компромисни текста на Председателството на
предложението за регламент за ФУМ 2021-2027
– Дискусии в ад хок работната група „Финансови инструменти в областта на
вътрешните работи“
– Приносът на България – съгласуване в КН по ФУМИ и РГ23

•

Компромисен текст на предложението за регламент за ФУМ
2021-2027 от 8 март 2019 г.
– основни акценти в позицията на България
• Референтни стойности – да се използват годините от целия период 2014-2020 г.
• Примерно разпределение на средствата, предвидени за ДЧ
• Финансиране за външното измерение на миграцията само от тематичния
механизъм
• Определяне на ролята на агенциите на ЕС в подготовката и изпълнението на
националните програми като консултативна
• Завишаване на процента за финансиране на дейности за оперативна подкрепа
по ФУМ
• Ясно разграничение на подкрепа по ФУМ и ЕСФ+

Благодаря за вниманието!
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