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

Изпълнение на Националната програма за периода 16.10.2017г.15.10.2018г. :
-

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“

Национална цел 1 „Приемане/предоставяне на убежище“ –
девет договора за БФП в процес на изпълнение, с бенефициери
ДАБ и Мисия на МОМ
Национална цел 2 „Оценка“ – няма сключени договори
Национална цел 2 „Презаселване“ – няма сключени договори

Дейности в рамките на специфичните цели на програмата

Специфична цел 1 „Убежище“

-

-

-

подобряване и развитие на условията за прием на лицата
търсещи международна закрила;
предоставяне на психологически, социални и правни
консултации на лица търсещи/получили закрила;
надграждане и повишаване на институционалния капацитет на
ДАБ при МС;
укрепване на капацитета на национални институции и
неправителствените организации в областта на убежището;
подобряване на обществената солидарност и толерантност към
лица търсещи или получили международна закрила.

Дейности в рамките на специфичните цели на програмата

Специфична цел 2 „Интеграция/законна миграция“
Национална цел 2 „Интеграция“ - шест договора за БФП в
процес на изпълнение с бенефициери Мисия на МОМ, Фондация
„Европейски институт“ и Сдружение „Български червен кръст“
Национална цел 3 „Капацитет“ – един договор за БФП в
процес на изпълнение с бенефициер Фондация „Европейски
институт“
Специфично действие 3 „Съвместни инициативи“ – проект
„Национален механизъм за оценка на интеграцията” - NIEM

Дейности в рамките на специфичните цели на програмата

Специфична цел 2 „Интеграция/законна миграция“
-

-

-

-

предоставяне на административна, правна, медицинска,
психологическа и социална помощ на лица получили
международна закрила и легални мигранти;
мерки, насочени към повишаване на информираността и
толерантността на приемащото общество;
мерки, насочени към повишаване на информираността на
лица
получили
международна
закрила
относно
възможностите за интегриране в Р България;
подобряване на координационния механизъм в областта на
интеграцията на централно, регионално и местно ниво в Р
България.

Дейности в рамките на специфичните цели на програмата

Специфична цел 3 „Връщане“
Национална цел 1 „Съпътстващи мерки“ – два приключили
договора за БФП с бенефициери Мисия на МОМ и Център за
изследване на демокрацията
Национална цел 2 „Мерки в областта на връщането“ – един
договор за БФП в процес на изпълнение с бенефициер дирекция
„Миграция“ - МВР и един приключил договор с бенефициер
Мисия на МОМ
Национална цел 3 „Сътрудничество“ – няма сключени
договори
Национална цел 4 „Солидарност“ – няма сключени договори

Дейности в рамките на специфичните цели на програмата

Специфична цел 3 „Връщане“
-

-

насърчаване и подпомагане на доброволното връщане чрез
повишаване на информираността относно възможностите за
доброволно връщане;
предоставяне на реинтеграционна подкрепа в страните на
произход;
принудително връщане на граждани на трети страни в
страните на произход;
мониторинг на принудителното връщане и разработване на
унифицирани стандарти за неговото осъществяване.

Дейности в рамките на специфичните цели на програмата

Специални случаи

- Презаселване – 13 сирийски бежанци от Република Турция

- Преместване - 10 сирийски бежанци от Република Италия

Годишен доклад по ФУМИ за периода 16.10.2017 – 15.10.2018г.

- Примерен график за етапите на планиране, изпълнение и

приключване на дейностите
- Общи и специфични за програмата показатели
- Фактори, оказващи въздействие върху постигането на
целите

Индикатори за изпълнение на програмно ниво
 Специфична цел 1/Национална цел 1
 Капацитет (брой места) в инфраструктура за
настаняване,
създаден/подобрен
съгласно
минималните изисквания – 4 200/6 000;
 Процент от целия изграден капацитет за настаняване –
70%;
 Брой лица от целевите групи, които са получили помощ
чрез проекти в областта на системите за убежище и
приемане, подкрепяни в рамките на фонда, подкрепени
по Фонда – 903;
 Брой на лицата, обучени по въпроси, свързани с
убежището, с подкрепа по фонда – 24/490 (5%);
 Броят на тези лица като процент от общия брой
служители, обучени по тези въпроси – 0%.

Индикатори за изпълнение на програмно ниво

 Специфична цел 1/Национална цел 2
 Брой на лицата, обучени по въпроси, свързани с
убежището, с подкрепа по фонда – 0/490;
 Броят на тези лица като процент от общия брой
служители, обучени по тези въпроси – 0%.

Индикатори за изпълнение на програмно ниво
 Специфична цел 2/Национална цел 2
 Брой лица от целевите групи, подкрепени в рамките на
фонда чрез мерки за интегриране като част от
национални, местни и регионални стратегии – 298/6
400;
 Специфична цел 2/Национална цел 3
 Брой налични местни, регионални и национални рамки
на политиката за интегрирането на граждани на трети
държави с участието на гражданското общество,
общностите на мигрантите, в резултат на мерките,
подкрепени в рамките на фонда – 0/3;

Индикатори за изпълнение на програмно ниво

 Специфична цел 3/Национална цел 1
 Брой проекти за развитие, наблюдение и оценка на
политиките по връщане на ДЧ – 1/0
 Брой наблюдавани операции по връщане – 14/50;
 Специфична цел 3/Национална цел 2
 Брой лица завърнали се принудително – 109/551/1550;

Годишен доклад по ФУМИ за периода 16.10.2017 – 15.10.2018г.

- Комитет за наблюдение

- Обща рамка за наблюдение и оценка
- Спазване на
изпълнението

принципа

на

партньорство

при

- Мерки за информация и публичност
- Взаимно допълване с други инструменти на Съюза
- Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ
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• 52
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Благодаря за вниманието!

Дирекция „Международни проекти“ – МВР
гр. София, ул. „Шести септември“ № 29
https://www.mvr.bg/dmp
e-mail: dmp@mvr.bg
тел.: 02/982-74-12

