
Информационен ден 14.07.2022 г.

Дирекция „Международни проекти“ – Министерство на 

вътрешните работи



ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

BGHOMEAFFAIRS-1.005 Подобряване на националния 

капацитет в областта на убежището и миграцията, по-

специално предоставяне на услуги на граждани на трети 

държави, търсещи международна закрила и граждани на 

трети държави, получили временна закрила със специален 

фокус върху уязвими 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.

Основният фокус на обявата е свързан с постигането на общ резултат 1

„Повишаване на капацитета на държавните институции в областта на

убежището и миграцията“.

Въведение



Бюджет

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 2 933 684.35 лв.

(1 499 992 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 евро).



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 услуги по настаняване и свързани услуги на граждани на трети държави,

търсещи международна закрила, включително уязвими лица/граждани на трети държави, на

които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;

- Предоставяне на социални, здравни и образователни услуги и психологическа помощ,

включително дейности по социално посредничество на граждани на трети държави, търсещи

международна закрила, включително уязвими лица, и на граждани на трети държави, на които е

предоставена временна закрила, включително уязвими лица;

- Мерки за подобряване на идентифицирането на уязвими граждани на трети държави, търсещи

международна закрила, включително уязвими лица и граждани на трети държави, на които е

предоставена временна закрила, включително уязвими лица, както и мерки, свързани с

посрещане на техните нужди;



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

- Организиране на курсове по български език за преодоляване на езиковата бариера за граждани

на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и за граждани

на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими групи;

- Предоставяне на спомагателни услуги като писмен и устен превод за граждани на трети

държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и за граждани на трети

държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;

- Улесняване на процеса на комуникация между институциите и гражданите на трети държави,

търсещи международна закрила, и гражданите на трети държави, на които е предоставена

временна закрила;

- Предоставяне на правни услуги относно процедурата, правата и задълженията и др. на

граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително на уязвими лица

(предоставяне на информация за възможния резултат от процедурата за кандидатстване за

международна закрила) и на граждани на трети държви, на които е предоставена временна

закрила, включително уязвими лица;



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

- Разработване, отпечатване и разпространение на информационни брошури с правата и
задълженията на граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително
уязвими лица и на граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила,
включително уязвими лица;

- Изграждане на капацитет на национални институции, НПО и международни организации в
областта на убежището и миграцията, както и в областта на законодателството за временна
закрила;

- Разработване и прилагане на специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижи
и настойничество/представителство на непълнолетни;

- Обучения на персонала на съответните заинтересовани страни за повишаване на знанията,
експертизата и управленските умения за подкрепа и защита на уязвими лица, търсещи убежище и
уязвими граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила.

- Засилване на сътрудничеството между националните институции и НПО, работещи с граждани
на трети държави, търсещи убежище и граждани на трети държави, получили временна закрила;



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

- Разработване на предложения за по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в

областта на убежището и миграцията;

- Обмен на знания и добри практики между български и норвежки субекти, прилагане на

законодателството в областта на временната закрила, по-специално относно организацията на приемните

центрове, относно системите за управление на случаите и относно уязвимите групи;

- Други конкретни дейности, отчитащи подходи, основани на полов признак на мигранти и търсещите

убежище съгласно Приложение към Препоръка CM/REC(2022)17 на Комитета на министрите, т.5-108,

и по-специално раздел III „Защита и подкрепа“ (т.31-42).

- Задължителни дейности:

Информация и публичност;

Управление на проекта.



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

• Допълнителни разяснения, свързани с допустимите дейности;

• Изисквания с вързани с т. нар. ‘меки мерки’ в проектните предложения по поканата;

• ВАЖНО! Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение. В случай, че кандидат

подаде повече от едно проектно предложение, ПО ще разгледа последното по време подадено проектно

предложение.



ИНДИКАТОРИ

1. Годишен брой на непридружените малолетни и непълнолетни лица чужденци, ползващи 

услуги (социална подкрепа, езикова помощ, обучение, правна помощ) (целева стойност за 

цялата Програма: 100);

2. Брой на местата за настаняване в центровете за прием  (целева стойност за цялата Програма: 

50);

3. Средногодишен процент на заетост на центъра за прием (целева стойност за цялата Програма: 

80%);

4. Осигуряване на настаняване и свързани услуги, предоставяни на граждани на трети държави,

търсещи международна закрила, включително на уязвими лица/граждани на трети страни, на

които е предоставена временна закрила, включително на уязвими лица;

5.Брой граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими

лица/граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително

уязвими лица, които са получили социална и психологическа подкрепа;



ИНДИКАТОРИ

6. Брой на уязвимите лица, търсещи международна закрила/уязвими лица, на които е 
предоставена временна закрила, идентифицирани и подпомагани чрез насочване към социални
услуги и психологическа помощ;

7. Брой граждани на трети страни, търсещи международна закрила, включително уязвими
лица / граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително
уязвими лица, участващи в обучение по български език;

8. Брой кандидати за международна закрила, включително уязвими лица /граждани на 
трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица, получили 
услуги като правни консултации относно процедурата, правата и задълженията и др., писмен и 
устен превод.

9. 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);

10. Брой събития (семинари, обучения и други) в областта на убежището и миграцията
(целева стойност- минимум 10 за проектно предложение);



ИНДИКАТОРИ

11. 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).

12. Брой представители на властите, обучени за прилагане на законодателството в областта на 
временната закрила.

13. Брой мерки, предприети за осигуряване на защита на търсещите убежище мигранти, бежанци и 
търсещи убежище жени и момичета от всички форми на насилие срещу жени, включително сексуално
насилие и трафик на хора, както и с цел експлоатация.

14. Други релевантни индикатори

ВАЖНО: Посочените индикаторите в проектното предложение следва да съответстват на предвидените
в проекта дейности.  

В случай, че кандидатът предвижда да изпълни дейности, различни от посочените в 3.1.3.4 
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ за тях следва да предвиди постигането на специфични индикатори. Тези
индикатори се избират в раздел 8 на формуляра за кандидатстване, полета „Специфичен индикатор“ 1, 2 
и/или 3. 

Информацията за специфичните индикатори трябва да бъде включена в поле  „Описание“. 



Допустими целеви групи

- Граждани на трети държави, включително уязвими лица, подали молба за международна закрила по 
смисъла на ДИРЕКТИВА 2011/95/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември
2011 г. относно стандартите за квалификация на граждани на трети държави или лица без гражданство 
като лица, ползващи се с международна закрила, за единен статут за бежанци или за лица, отговарящи на 
условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила, но все още не са
получили окончателно решение;

- граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица, по 
смисъла на член 5 от ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2001/55/ЕО от 20 юли 2001 г. относно минималните
стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и 
относно мерките за насърчаване на баланса на усилията между държавите-членки за приемане на такива
лица и понасяне на последиците от това;

- държавни органи, местни власти и местна администрация, работещи в областта на убежището и 
миграцията;

- персонал на неправителствени организации, работещи в областта на убежището и миграцията.



ДРУГИ ВАЖНИ МОМЕНТИ

• ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА И ПЕРИОД НА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ -

Общият период на допустимост на разходите по проекта съгласно член 8.13 от Регламента е не по-

късно от 30 април 2024 г. Разходите, извършени след 30 април 2024 г. няма да са допустими.

• Проектните предложения се подават по електронен път чрез ИСУН 2020.

• Проектното предложение се подава на български език и в допълнение се представя проектно 

предложение на английски език. 



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 юридически лица 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 юридически лица 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!

14.07.2022https://www.mvr.bg/dmp

гр. София, ул. „Шести 

септември“ № 29 
dmp@mvr.bg

тел.: +359 2 982 74 12


