ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ“

ГРАНТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044
„Укрепване на националния капацитет
на Република България в областта на
убежището и миграцията“

СПОРАЗУМЕНИЕ
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/044

1. Предмет на споразумението: Отпускане на
безвъзмездни средства по дейност, озаглавена
„Укрепване на националния капацитет на
Република България в областта на убежището
и миграцията“.
2. Срок на дейностите по споразумението: 12 месеца
от 01 Октомври 2016 г. до 30 Септември 2017 г.
3. Обща сума на допустимите разходи: 20 980 955 €
4. Безвъзмездни средства от ЕС (90%): 18 882 860 €
5. Национален принос (10%): 2 098 095 €
6. Авансово плащане (80%): 15 106 288 €

СПОРАЗУМЕНИЕ
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/044
Отговорен орган/координатор:
Министерство на вътрешните работи

Бенефициенти:
Държавна Агенция за Бежанците при МС (ДАБ)
Международна Организация за Миграция (МОМ)
Общинска администрация Ямбол
Общинска администрация Хасково
Български червен кръст (БЧК)

СПОРАЗУМЕНИЕ
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/044
1. Споразумението с ЕК е подписано от българска
страна на 05 Октомври 2016 г.
2. Споразумението влиза в сила след
подписването му от последната страна
3. Срокът на дейностите по споразумението е 12
месеца и тече от 01 Октомври 2016 г.
4. Подписано партньорско споразумение между
ДАБ при МС и МВР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
ДЕЙНОСТИ В ОТГОВОРНОСТ НА ДАБ И СРОКОВЕ
ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
9 дейности по две поддействия:
ПОДДЕЙСТВИЕ ІІ: Осигуряване на места за
настаняване
Общо 3 дейности:

1. Трансформиране на ТЦ Пъстрогор в център от
открит в закрит тип
2. Закупуване на автобус с 14 места
3. Закупуване на автобус с 20 места

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
ПОДДЕЙСТВИЕ ІІІ: Текущи разходи
Общо 6 дейности:

Осигуряване на преводачески услуги в центровете
Доставка на храна
Наемане на допълнителен персонал (100 човека)
Наемане на медицински персонал (6 човека)
Наемане на охрана за центрове от открит тип и
контейнерни селища, на въоръжена охрана за
центрове от закрит тип
6. Режийни (текущи) разходи
1.
2.
3.
4.
5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
Срокове за изпълнение:
ПОДДЕЙСТВИЕ ІІ:
12 месеца за трансформиране на ТЦ Пъстрогор,
доставка на храна и осигуряване на охрана;
ПОДДЕЙСТВИЕ ІІІ:
6 месеца за всички дейности по доставка на стоки и
услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ

Прогнозен бюджет на ДАБ при МС по дейности:
Общо предвидени по 9 дейности: 4 883 200 €
ПОДДЕЙСТВИЕ ІІ:
Общо предвидени: 1 265 000 €
1. Трансформиране на ТЦ Пъстрогор в център от
затворен тип: 1 150 000 €
2. Закупуване на автобус с 14 места: 50 000 €
3. Закупуване на автобус с 20 места: 65 000 €

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ
ПОДДЕЙСТВИЕ ІІІ:
Общо предвидени: 3 615 200 €
1. Осигуряване на преводачески услуги в центровете:
230 000 €
2. Доставка на храна: 2 004 000 €
3. Допълнителен персонал (100 човека): 240 000 €
4. Медицински персонал (6 човека): 16 200 €
5. Охрана за центрове от открит тип и контейнерни
селища, въоръжена охрана за центрове от закрит
тип: 624 000 €
6. Текущи разходи: 504 000 €

ГРАНТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/10/BG

„Оказване на подкрепа на Република България
при справяне с миграционния натиск“

-





СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
* Предмет на Споразумението – отпускане на безвъзмездни
средства за „Подкрепа за справяне с миграционния натиск в
България. С подписването на Споразумението, бенефициерите
приемат безвъзмездните средства и дават съгласието си да
изпълнят дейността, като действат на своя отговорност.
* Влизане в сила на 29.05.2015 г. ;
* Срок на действие - 12 месеца, считано от 15.06.2015 г. ;
* Обща сума на допустимите разходи – €4 560 835.87.
От тях:
* Безвъзмездни средства от ЕК - € 4 104 751.87
(90% от общата сума)
*Национален принос - € 456 083.58
*Предварително финансиране – € 3 283 801. 49
(получено на 19.06.2015 г. - 80%)

ДЕЙНОСТИ
Инвестиционните приоритетни дейности и финансов ресурс на
ДАБ до 14.12.2016 г. са с основните цели на изпълнение:
1. Изграждане на второ фургонно селище в РПЦ-Харманли - 791 564
евро; (Teче законоустановения срок за обжалване на процедурата
преди подписване на договора);
2. Реновиране на помещения в РПЦ- Харманли (сграда 1 и сграда 2) –
50 000 евро;
3. Изграждане на котелна централа в РПЦ-Харманли – 447 458 евро;
4. Преустройство на помещения (I, II и III корпус) от открит в закрит тип в
РПЦ-Харманли – 322 118 евро; (Предстои одобрение от ЕК)
5. Доставка на спално бельо, одеяла и възглавници, по две обособени
позиции – Обособена позиция № 1 „Доставка на спално бельо“
Обособена позиция № 2 „Доставка на одеяла и възглавници“
6. Частичен вътрешен ремонт в РПЦ-София, кв.“Овча купел“ – 121 000
евро

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Фонд “Убежище, миграция и интеграция
2014-2020 BG/AMIF – SO1 – NO1 – A1
„Подобряване на инфраструктурата, условията за
живот на наличния капацитет за настаняване на
търсещи закрила граждани на трети страни”

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА И ФИНАНСИРАНЕ
Проектът цели да допринесе за развитието и
укрепването на общата европейска система за убежище при
прилагане на принципите на солидарност и споделяне на
отговорностите между държавите членки и на
сътрудничеството с трети държави, съгласно Регламент
(ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета,
както и подобряване на условията на живот на търсещите
международна закрила в териториалните поделения на ДАБ
при МС.
Общата стойност на проекта е 422 000 евро със срок
на изпълнение 20 месеца.

ДЕЙНОСТИ
• Изграждане
на
една
спортна
площадка
в
Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли. –
Индикативна сума 70 000 евро;
• Изграждане на външни огради в място за настаняване
„Военна рампа“ към РПЦ - София и РПЦ - гр.
Харманли; асфалтиране на района около халета 9, 10 и
11 в РПЦ - гр. Харманли; изграждане на парк, летен
кинотеатър и открити места за почивка в РПЦ - гр.
Харманли. – Индикативна сума 130 000 евро;
• Изграждане на една детска площадка в РПЦ - гр.
Харманли. Индикативна сума 25 000 евро;

