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Процедури за предоставяне на БФП
Съгласно ИГРП за 2018 година за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Националната програма
по ФУМИ 2014-2020 ще бъдат проведени следните процедури:

I. В рамките на Специфична цел 1 „Подобряване
развитието на всички аспекти на Общата европейска система
за убежище“ ще бъде проведена процедура за предоставяне на
БФП чрез директно предоставяне.
●Бюджет на процедурата- 1 951 888 лева.
Максимален размер на съфинансиране от ЕС (75%) - 1
463 916 лева;
Максимален размер на национално съфинансиране (25%) 487 972 лева.
Ограниченията към размера на БФП на едно проектното
предложение:
Максимален размер на БФП- 1 951 888 лева;
Минимален размер на БФП - 975 944 лева.
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●Дейности, които ще бъдат финансирани:
Подобряване на инфраструктурата, условията за живот на
наличния капацитет за настаняване на търсещите закрила
граждани на трети държави, както и покриване на оперативни
разходи, като например разходи за охрана и текущи разходи.
●Допустим кандидат

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.
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II. В рамките на Специфична цел 2 „Интеграция и
законна миграция“ ще бъде проведена процедура за
предоставяне на БФП чрез подбор на проекти.
●Бюджет на процедурата- 1 854 577 лева.
Максимален размер на съфинансиране от ЕС (75%) - 1
390 932,75 лева;
Максимален размер на национално съфинансиране
(25%) - 463 644,25 лева.
Ограниченията към размера на БФП на едно проектното
предложение:
Максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 1 854 577 лева;
Минимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 195 580 лева.
Възможност за собственият принос в размер на минимум
10% от проектното предложение.
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●Дейности, които ще бъдат финансирани:
Мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграцията
на граждани на трети държави, по-специално мерки, прилагани
от организации на гражданското общество и централни,
регионални и местни власти в контекста на всеобхватни
стратегии за интеграция. Подобни мерки биха насърчили
значително интегриран подход към интеграцията на гражданите
на трети държави, включително чрез засилване на
сътрудничеството между съответните участници.
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●Допустим кандидат:
Физически и юридически лица и техни обединения, които
кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез
подаване на проектно предложение.
●Допустим партньор:
Всички физически и юридически лица и техни обединения,
които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или
техническото и/или финансовото изпълнение на проекта
или на предварително заявени във формуляра за
кандидатстване дейности от проекта.
Процедурата е публикувана за публично обсъждане в срок
до 26.10.2018г. на интернет страницата на Отговорния
орган.
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III. В рамките на Специфична цел 3 „Връщане“ ще
бъде проведена процедура за предоставяне на БФП чрез
подбор на проекти.
●Бюджет на процедурата- 6 201 661,87 лева.
Максимален размер на съфинансиране от ЕС (75%) –
4 651 246,40 лева;
Максимален размер на национално съфинансиране
(25%) – 1 550 415,47 лева.
Възможност за собственият принос в размер на
минимум 10% от проектното предложение.
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●Допустим кандидат
Физически и юридически лица и техни обединения,
които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ
чрез подаване на проектно предложение.
●Допустим партньор
Всички физически и юридически лица и техни
обединения, които участват съвместно с кандидата в
подготовката и/или техническото и/или финансовото
изпълнение на проекта или на предварително заявени във
формуляра за кандидатстване дейности от проекта.
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●Дейности, които ще бъдат финансирани:
1. Дейност 1 „Мерки в изпълнение на Плана за
действие на ЕС в областта на връщане на граждани на
трети държави и възможни последващи действия по плана,
целящи да засилят ефективността на системата на ЕС за
връщане на нелегални мигранти, които са създадени и
прилагани в/посредством иновативно сътрудничество с
други държави членки“.
Бюджет на дейността- 1 527 299,87 лева.
Ограниченията към размера на БФП на едно
проектното предложение:
Максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 1 527 299,87 лева.
Минимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 195 580,00 лева.
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2. Дейност 2 „ Изграждане на система за мониторинг
на принудителното връщане “.
Бюджет на дейността- 244 475,00 лева.
Ограниченията към размера на БФП на едно
проектното предложение:
Максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 244 475,00 лева;
Минимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 195 580,00 лева.
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3. Дейност 3 „Обучения и семинари за служители на
компетентните институции в областта на връщането“.
Бюджет на дейността- 88 011,00 лева.
Ограниченията към размера на БФП на едно проектното
предложение:
Максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 88 011,00 лв.
Минимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 44 005,50 лв.
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4. Дейност 4 „ Консултации и насърчаване на доброволно
връщане в страни на произход “.
Бюджет на дейността- 430 276,00 лева.
Ограниченията към размера на БФП на едно проектното
предложение:
Максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 430 276,00 лв.
Минимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 215 138,00 лв.
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5. Дейност 5 „Доброволно връщане и мерки за
реинтеграция в страни на произход“.
Бюджет на дейността- 3 911 600,00 лева.
Ограниченията към размера на БФП на едно проектното
предложение:
Максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ: 3 911 600,00 лв.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
977 900,00 лв.
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РАЗВИТИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ПО ФУМИ И
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА
РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА 2019 ГОДИНА

РАЗВИТИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА
МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА ПО ФУМИ - I
•

През м. април 2018 г. е получено писмо от ЕК за приключване на
Средносрочния преглед по ФУМИ
– Не се налага изменение на националната многогодишна програма
– Предстоящо изменение с оглед включване на допълнителни средства за
интеграция и връщане през 2018 г.

•

Риск от процедура за отмяна на бюджетни кредити (decommitment
procedure)
- С писмо от 21 март 2018 г. ЕК информира относно риска от отмяна на
бюджетните кредити за сумата от 6 253 315, 03 евро в рамките на НП по ФУМИ
във връзка със средствата за преместване (relocation).

РАЗВИТИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА
МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА ПО ФУМИ - II
•

Изменение на националната многогодишна програма ФУМИ за
периода 2014-2020 г. във връзка с предоставяне на допълнително
финансиране от ЕС за интеграция и връщане
- мерки за интеграция на граждани на трети държави – 125 503
евро (167 337 евро с национално съфинансиране)
- включени в СЦ 2, НЦ 2, дейност 4
- мерки в областта на връщането – 83 669 евро (111 559 евро с
национално съфинансиране)
- включени в СЦ 3, НЦ 2, дейност 4

•

НП по ФУМИ e одобрена – очаква се публикуване на официалното
решение на ЕК

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА 2019 ГОДИНА ПО ФУМИ

•

В изпълнение на член 6, ал. 3 от ПМС № 167 от 8 юли 2016 г.
проектът на ИГРП за 2019 г. по ФУМИ беше публикуван на
електронната страница на фонда за публично обсъждане.

•

Информация за публикуването е изпратена на бенефициентите
по фонда и на членовете на КН по ФУМИ

•

Получени са бележки и предложения от ДАБ
– предложение за включване в ИГРП за 2019 г. на
процедура по дейностите от Специфична цел 1, Национална цел
3 „Презаселване“

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА 2019 ГОДИНА ПО ФУМИ - 2
•

Специфична цел 1 „Подобряване развитието на всички аспекти
на Общата европейска система за убежище“- 1 процедура на
подбор на проекти

•

Специфична цел 2 „Интеграция и законна миграция“ –
1 процедура на подбор на проекти

• Специфична цел 3 „Връщане“ - 1 процедура на директно
предоставяне на БФП

Благодаря за вниманието!

Дирекция „Международни проекти“ – МВР
гр. София, ул. „Шести септември“ № 29
https://www.mvr.bg/dmp
e-mail: dmp@mvr.bg
тел.: +359 2 982 74 12

