
ИНФОРМАЦИЯ 

за одобрение предварително дефинирани инициативи по Фонда за 

двустранни отношения, Програма „Вътрешни работи“, Норвежки 

финансов механизъм 2014-2021 

 

1. Двустранна инициатива: „Осигуряване на активното участие на жените 

от ромски произход и пътуващите жени в отстояването на правата им да бъдат 

свободни от насилие“ 

 

1.1. Бенефициент: Фондация „Европейски институт“, Република България 

 

1.2. Партньорска организация: Министерство на правосъдието и 

обществената сигурност, Република България 

 

1.3. Други участващи страни: Програмните оператори и бенефициенти по 

програма „Вътрешни работи“ и „Правосъдие“ – Главна дирекция „Национална полиция“ 

– Министерство на вътрешните работи, Академия на МВР, Национално бюро за правна 

помощ, Съвета на Европа, Synergy Network 

 

1.4. Бюджет: 148 245,61 лева 

 

1.5. Период на изпълнение: 14 месеца 

 

1.6. Резултати и индикатори: 

- Усъвършенстване на програмата BG-HA за постигане на целите на програмата 

и на специалните проблеми, свързани с дискриминацията на ромите и насилието, 

основано на пола, както и препоръките, произтичащи от междинната оценка за 2021 г; 

- укрепване на двустранните отношения между Норвегия и България, както и с 

други държави бенефициери. Освен това ще се подпомогне създаването на мрежи, 

обмен, споделяне на знания между структури в държавите бенефициенти, структури в 

държавите донори и международни организации; 

- Създаване на сътрудничество с работата на Екипа по ромите и пътуващите хора 

и Отдела за равенство между половете на Съвета на Европа като ИПО в рамките на 

грантовете на ЕИП/НФМ; 



- Подобряване на програмите и проектите на ЕИП/НФМ, насочени към 

насилието над жени, основано на пола, и домашното насилие, за да се подобри достъпът 

до правосъдие за групи, които срещат редица пречки; 

- допринасяне за развитието на настоящите и бъдещите програми на ЕИП/НФМ 

чрез разработване на наръчник за предотвратяване и борба с насилието над жени, 

основано на пола, и домашното насилие над жени, като същевременно се гарантира 

достъпът на ромските и пътуващите жени до правосъдие, за да отстояват правото си да 

бъдат свободни от насилие 

 

1.7. Целеви групи:  

 - представители на гореспоменатите участващи страни; 

- изготвяне на наръчник за синергийна мреж 

 

1.8. Предвидени дейности: 

- Учебно посещение на SYNERGY в Страсбург, 16-18 ноември 2022 г; 

- Заседания на управителния комитет за разработване и изпълнение на проекта, 

ноември 2022 г. - юни 2023 г; 

- Международна конференция по SYNERGY в България, юни 2023 г; 

- Среща на мрежата SYNERGY в България, юни 2023 г;  

- Наръчник по SYNERGY, доставка декември 2023 г. 

 

2. Двустранна инициатива: Семинар за обучение по видеонаблюдение за 

обмен на най-добрите практики и знания, относно използването на 

видеонаблюдение за повишаване на сигурността в обществените места.“ 

 

2.1. Бенефициент: Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на 

вътрешни работи 

 

2.2. Партньорска организация: Полицейско управление на Инландет, 

Кралство Норвегия 

 

2.3. Други участващи страни: 

- Представители на регионалните дирекции на МВР, обучени в областта на 

дейностите по инициативата; 



- Представители на полицейски район Норвегия, обучени в областта на 

дейностите по инициативите. 

 

2.4. Бюджет: 32 221,80 лева 

 

2.5. Период на изпълнение: 12 месеца 

 

2.6. Резултати и индикатори: 

- Обучени български специалисти - 57; 

- проведени обучения от български експерти - 4; 

- норвежки експерти са провели обучение - 2; 

- Брой изнесени презентации - 6. 

 

2.7. Целеви групи: 

- Представители на регионалните дирекции на МВР, обучени в областта на 

дейностите по инициативата; 

- Представители на полицейски район Норвегия, обучени в областта на 

дейностите по инициативите. 

 

2.8. Предвидени дейности: 

- 3-дневен обучителен семинар в Баня, община Разлог, област Благоевград 

 


