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Дирекция „Международни проекти“ – Министерство на 

вътрешните работи



ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

BGHOMEAFFAIRS-1.003 Подобряване на националния 

капацитет в областта на убежището и миграцията, по 

отношение предоставянето на условия за уязвими 

мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни 

и непълнолетни лица



Общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. са да

допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в

Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения

между Норвегия и държавите бенефициери посредством финансова помощ в

приоритетни сектори.

Общата цел на програма „Вътрешни работи е да за засили върховенството на

закона. Това ще бъде постигнато, сред много други, и с постигането на общ резултат

1 „Повишаване на капацитета на държавните институции в областта на убежището и

миграцията“. Основният фокус на обявата е да допринесе за постигането на

посочения общ резултат.

Въведение



Бюджет

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 5 867 400 лева (3 000 000

евро)

Финансиране за проекти от резервния списък - 1 955 800 лева (1000000 евро)

Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по

обявата е 1 955 800 ЛЕВА (1 000 000 Евро).

Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по

обявата е 391 160 ЛЕВА (200 000 Eвро).

Програмният оператор си запазва правото да не разпредели изцяло предвиденото

финансиране по процедурата.



Компонент 1

Индикатори:

Годишен брой на непридружените малолетни и непълнолетни лица чужденци,

ползващи услуги (социална подкрепа, езикова помощ, обучение, правна помощ)

(целева стойност за цялата Програма: 100)

Брой на местата за настаняване в центровете за прием (целева стойност за

цялата Програма: 50)

Средногодишен процент на заетост на центъра за прием (целева стойност за

цялата Програма: 80%)

Задължително е всеки кандидат по-компонент 1 да заложи целеви

стойности на индикаторите, които ще постигне със своето проектно

предложение.



Компонент 1

Допустими дейности:

Функциониране (ремонт, оборудване, поддръжка, оперативни разходи и др.) 

на приемателни съоръжения за уязвимите групи, търсещи убежище, с фокус върху

непридружените непълнолетни и малолетни;

Предоставяне на социални, здравни, образователни и правни услуги на 

уязвимите групи, търсещи убежище с фокус върху непридружените непълнолетни и 

малолетни. 

Здравни мерки, предоставяни на лицата, търсещи убежище със специален

фокус върху уязвимите групи

Задължителни дейности: 

Информация и публичност;

Управление на проекта;



Компонент 2

Индикатори:

Брой на служители от национални институции, неправителствени

организации и международни организации, обучени в областта на убежището и

миграцията (целева стойност- минимум 150 за проектно предложение);

Брой събития (семинари, обучения и други) в областта на убежището и

миграцията (целева стойност- минимум 10 за проектно предложение);

Брой развити или изпълнени специфични процедури и стандарти за

насочване, настаняване, грижи и попечителство или представителство на

непридружените малолетни и непълнолетни лица (целева стойност- минимум 1 на

проектно предложение).

* Отчитат се за всяко проектно предложение



Компонент 2

Допустими дейности: 

Изграждане на капацитет на националните институции, НПО и 

международни организации в областта на убежището и миграцията;

Разработване на специфични процедури и стандарти за насочване,

приемане, грижа, попечителство и представителство на непридружените

непълнолетни и малолетни;

Обучения на персонала на заинтересованите страни за повишаване на

знанията, експертизата и управленските умения за подкрепа и защита на уязвимите

лица, търсещи убежище със специален фокус върху непридружените непълнолетни

и малолетни.

Засилване на сътрудничеството между националните институции и НПО,

които работят с мигранти и лица, търсещи убежище;



Компонент 2

Допустими дейности: 

Разработване на предложения за допълнително развитие на политиката и 

правната рамка в областта на убежището и миграцията;

Обмяна на знания и добри практики между български и норвежки субекти по 

отношение на организацията на приемателните съоръжения, системите за 

управление във връзка с уязвимите групи и по специално непридружените 

непълнолетни и малолетни.

Задължителни дейности: 

Информация и публичност;

Управление на проекта;



Допустими целеви групи

Непридружени непълнолетни и малолетни, подали молба за международна 

закрила, непридружени непълнолетни и малолетни, на които е отказана 

международна закрила или такива, които не са подали молба за международна 

закрила като специален фокус, и търсещите убежище;

Държавни институции, местни институции, местна администрация, работещи 

в областта на убежището и миграцията;

Служители на недържавни организации, работещи в областта на убежището 

и миграцията.



Важно

За всеки компонент (компонент 1 или компонент 2) кандидатът може да

подаде само едно проектно предложение. В случай, че кандидат подаде повече от

едно проектно предложение по един компонент, Програмният оператор ще

разгледана последното по време подадено проектно предложение.

Меки мерки: Финансирането за меки мерки за всяко проектно предложение

от общия размер на безвъзмездната помощ по проекта трябва да бъде минимум 55

%.

При наличие на противоречие между версиите на български и английски език

на Обявата, приложените към нея документи и инструкции, подаденото от кандидата

проектно предложение и документите към него с предимство се ползва

информацията на български език.



Важно

Проектните предложения се подават по електронен път чрез ИСУН 2020.

За приложения Л, М и Н не са предвидени нарочни полета в раздел 12 от

Формуляра за кандидатстване. Могат да бъдат прикачвани някои от другите

приложения (например Б, Д и т.н.).

Проектно предложение на английски език – създава се в ИСУН 2020

допълнителен формуляр на английски език. Създаденото проектно предложение на

английски език се оформя като документ във формат .pdf, .jpg, .PDF и се прикачва

към проектното предложение в Раздел 12 „Прикачени електронно подписани

документи“, подписан с електронен подпис.



Допустимост на Кандидата/Партньора

Допустими кандидати по обявата за предоставяне на проектни
предложения са:

Всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански,
неправителствени организации, регистрирани като юридическо лице в България.
Както е изрично е посочено в Програмното споразумение международни
организации, техни органи или агенции са също допустими кандидати.

Допустими партньори по обявата за предоставяне на проектни
предложения са:

Всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански,
неправителствени организации, регистрирани като юридическо лице в Норвегия,
България, други държави-бенефициенти или страна извън Европейското
икономическо пространство, която има обща граница с България, международна
организация или нейни органи или агенции, които могат да участват и допринесат за
даден проект.



Оценка на проектни предложения

Всички получени в срок проектни предложения се оценяват в

съответствие с критериите, описани в Обявата.

Оценката на проектните предложения се извършва на следните етапи:

Етап I – Административно съответствие и допустимост

Етап II – Техническа и финансова оценка

Етап III – Комитет за подбор на проекти



Благодаря за вниманието!

14.07.2021https://www.mvr.bg/dmp

гр. София, ул. „Шести 

септември“ № 29 
dmp@mvr.bg

тел.: +359 2 982 74 12


