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1.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, КОИТО ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ПО
ПРОГРАМАТА
Подборът на проекти, които са съфинансирани от Европейския фонд за интеграция на граждани
на трети страни за периода 2007–2013 (Европейски интеграционен фонд – ЕИФ) в рамките на
Годишната програма за 2011 г. (ГП-2011) се осъществява в съответствие с одобрената Система
за управление и контрол за ЕИФ и като продължение на планираните дейности за предходните
години – 2007-2010. Подробното описание на процедурите е част от Оперативното ръководство
за Отговорния орган (ОтО) за ЕИФ в България.
Системата е така настроена, че да позволи изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕИФ
под формата на индивидуални проекти и национални проекти. ОтО осигурява процесът на
подбор на всички проекти да бъде прозрачен, широко достъпен и да съдържа механизмите,
които предотвратяват възникването на конфликт на интереси.
Проектите трябва:
 да са насочени към допустима целева група;
 да се осъществяват в рамките на дадения приоритет и допустимите целеви
области/дейности;
 да бъдат осъществявани от допустими бенефициенти;
 да бъдат в съответствие с предвидените изисквания, като предаване в срок, подпис от
компетентен представител на дружеството, използване на изискуемите шаблони и други;
 да бъдат в съответствие с изискванията за допустимост на разходите;
 да представляват интерес за няколко субекта;
 да вземат предвид въпросите, свързани с равенството на половете, сътрудничеството,
демокрацията, недискриминацията и децата.
Проектите могат да допълват, но не и да заменят работата и усилията на правителството в
областта на дадена дейност.
Дейностите по ГП – 2011 (както в предишните годишни програми) ще бъдат осъществени по 2
вида процедури: покана за набиране на проектни предложения за бенефициенти по договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (индивидуални проекти) покана за проектни
предложения за национални проекти.
1.1.

Подбор на индивидуални проекти

Индивидуален проект е вид проект, при който в съответствие с чл. 7 (2) от Решение 2008/457/ЕС
допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС, Отговорният орган действа като възлагащ орган
и съответните дейности от годишната програма ще бъдат изпълнявани чрез индивидуален
проект, избран с процедура за подбор чрез отворена покана за набиране на проектни
предложения.
Подборът на индивидуални проекти ще бъде извършен съгласно националното законодателство
свързано с предоставянето на средства от ЕС – като процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, процедури за възлагане на обществени поръчки и т.н., определени преди
отварянето на покани за набиране на проекти предложения в съответствие с индикативния
график на ГП-2011 ОтО изготвя обявлението за поканата за набиране на проектни предложения.
ОтО в качеството си на възлагащ орган разработва необходимия пакет документи. Поканата се
публикува така, че да бъде публично достъпна и да осигури разпространение на информацията
сред обществеността (в периодично издание, разпространявано в цялата страна, в интернет
сайта на МТСП (www.mlsp.government.bg), на страницата на ЕИФ за България –
www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp). С цел осигуряване на информираност и да
популяризира поканата за набиране на проектни предложения, ОтО организира информационни
кампании за кандидатите.
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Проектните предложения следва да бъдат подложени на оценка от назначена Комисия за оценка
подбор, която оценява и подбира проектните предложения в съответствие с правилата, посочени
в насоките за кандидатстване.
Отговорният орган осигурява предпазване от дискриминация, равноправно третиране и
прозрачност в процеса на оценка на представените предложения, както и избягване на кофликт
на интереси.
ОтО подписва споразуменията / договорите с избраните от Комисията за оценка кандидати.
Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се подписват от Оперативния
ръководител по ЕИФ, и от законен представител на получателя на безвъзмездната финансова
помощ. След това ОтО организира обучение, насочено към предоставяне на съдействие на
получателите на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проектите.
1.1.1

Специфични процедури за подбор на проекти

С цел гарантиране на устойчивост, съгласно чл. 13(6) от Решение 2007/435/ЕС и чл. 7 (2) от
Решение 2008/457/ЕС допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС е позволено предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за индивидуални проекти по дейности от годишната
програма, които са продължение на започнати дейности по предишни ГП, без провеждането на
нови процедури за подбор с отворена покана за набиране на проектни предложения.
1.2.

Подбор на национални проекти

Национален проект е вид проект , при който в съответствие с чл. 7 (3) от Решение 2008/457/ЕС
допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС ОтО действа като изпълнителен орган, защото
спецификите на проектите налагат изпълнението в резултат на монополно положение или
съображения, свързани със сигурността. Съгласно чл. 8 (3) от Решение 2008/457/ЕС допълнено и
изменено с Решение 2011/151/ЕС ОтО може да изпълнява проекти директно и/или в
партньорство с друго министерство, агенция или друг орган на държавната администрация
които са в монополно положение и това положение е резултат на административната им власт,
техническа експертиза и високо ниво на специализация.
Национален проект би могъл да се осъществи, следвайки процедура, в която ОтО директно
отправя покана към друга структура в МТСП или друг орган на държавната администрация
(министерство, агенция или друг орган на държавната администрация) да реализират
национален проект, които са в монополно положение и това положение е резултат на
българското законодателство или от съображения, свързани със сигурността.
ОтО трябва да определи в ГП потенциалните изпълнители на национални проекти (т.нар.
конкретни бенефициенти) в зависимост от същността на дейностите и в резултат на монополно
положение на тези конкретни бенефициенти (с компетентност в областта) в съответствие с
българското законодателство, административна практика или от съображения, свързани със
сигурността.
1.3.

Ориентировъчен график

Национални проекти
Представяне и подбор на проектни предложения:
Сключване на административни споразумения:
Изпълнение на проекти
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Индивидуални проекти
Обявяване на покана за набиране на проектни предложения:
Краен срок за набиране на проектни предложения:
Оценка и подбор на проектни предложения:
Сключване на договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ:
Изпълнение на проектите:
2.

август 2011 г.
септември 2011 г.
октомври 2011 г.
ноември 2011 г.
ноември 2011 г.–юни 2013г.

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ ОТ ПРОГРАМАТА СЪГЛАСНО
ИЗБРАНИТЕ ПРИОРИТЕТИ

В програмната 2011 г. ще бъдат подкрепени дейности по всички приоритети. Дейностите по ГП2011 са продължение на предходните ГП. Периодът на изпълнение на ГП-2011 – 1/1/2011 –
30/06/2013, съвпада с последната част от този на ГП-2010 от 1/1/2011 до 30/06/2011. Дейностите
по ГП-2011 са всъщност допълнение, което ще се финансира отделно от предходните ГП.
Дейностите на ГП-2011 в периода от 01/01/2011 до 30/06/2013 ще бъдат изпълнявани
едновременно с ГП-2012, а за периода 1/1/2013 – 30/06/2013 – едновременно с началото на ГП2013.
Подкрепата на дейностите е пряко свързана с прилагането на Национална стратегия в областта
на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020) (НСОМУИ). Гражданите на трети
държави (ГТД) с разрешение за продължително или постоянно пребиваване в България бяха
определени за целева група, с акцент на новопристигналите.
Заложените цели се наблюдават и оценяват чрез измерими показатели (индикатори).
Индикаторите, определени за всяка дейност, измерват постигнатия напредък. Индикаторите за
резултат и въздействие, които нямат цифрово изражение, се проследяват като качество и се
оценяват чрез устно описание на постигнатото ниво на изпълнение на заложените цели.
Съгласно Чл. 33 от Решението на Съвета 2007/435/EC срокът на допустимост на разходи,
финансирани от ЕИФ по ГП-2011 е предвиден до 30/06/2013 за проекти и до 31/03/2014 за ТП.
ГП-2011 аналогично на предходните ГП ще бъде изпълнявана по два начина за набиране на
проектни предложения – един за индивидуални проекти и един за национални проекти.
2.1.

Дейности по Приоритет 1 – Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на
практика на „Общите основни принципи (ООП) за политика по интеграцията на
имигранти в Европейския съюз”

Оперативна цел (ОЦ) 1.1 Изпълнение на приоритети, мерки и дейности, определени в
стратегическите документи на България, посредством въвеждане на гъвкави форми на
получаване на обучение, умения, опит и информация, включително информационни кампании и
центрове, за предоставяне на информация, целяща постигане на изпълнение на Общите основни
принципи (ООП) на ЕС по интеграция на имигранти (ГТД) в България
ОЦ 1.3. Провеждане на последователна и трайна политика за гарантиране правата на
имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество.
Дейност 1. С цел осигуряване на устойчивост, подкрепа на развитието и функционирането
на съществуващи информационни центрове за имигранти (ГТД), както и за създаването на
нови центрове
a) Цел и обхват
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Тази дейност има за цел подкрепа на развитието и функционирането на съществуващи
информационни центрове за имигранти, с цел да се осигури устойчивост, както и създаването
на нови. Тези информационни центрове имат ключова роля при подпомагане на имигрантите
(ГТД) при тяхната гражданска ориентация и участие, при запознаване с техните права и
задължения в България, при насочването на имигрантите към правилния орган във всеки един
случай. Поради това се предоставя подкрепа на проекти, фокусирани върху развитието и
подобрението на съществуващи центрове, както и за развитието на нови центрове.
Очакваният резултат е да бъдат укрепени съществуващите информационни центрове и да се
разшири мрежата на тези центрове с нови, като по този начин се предостави помощ на
имигрантите за получаване на по-добра стартова позиция от гледна точка на тяхната
интеграция. За да бъде/ат допустим/и, проектът/ите по тази дейност трябва да има/т за цел
центрове, за които новият/те проект/и трябва да представят доказателства за по-нататъшно
подобряване или създаването на нови центрове в регион/и, в които има необходимост.
Проектът/ите осъществяващи тази дейност ще бъдат избрани, в резултат на покана за набиране
на проектни предложения.
Тази дейност започна с ГП-2007 и продължи в следващите ГП. Проекти, които са продължение
на проекти по предходна ГП по същата дейност, могат да бъдат финансирани за не повече от
три години (36 месеца) подред в съответствие с чл. 13 (6) от Решение 2007/435/ЕС. Поради тази
причина ще има нова покана за набиране на проектни предложения, осъществяващи тази
дейност по ГП 2011.
б) Очаквани бенефициенти
НПО, международни организации, ведомства на държавната администрация и общини и други
надлежно установени юридически лица с компетенции в сферата на интеграцията, могат да
бъдат получатели на БФП.
Тази дейност ще бъде изпълнявана чрез индивидуални проекти, съгласно специфичните
процедури за подбор на проекти, описани в т.1.1.1.
в) Когато е уместно, обосновка относно проект(и), прилаган(и) директно от
Отговорния орган, действащ като изпълнителен орган
Проектът не се реализира пряко от Отговорния орган.
г) Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори
Таблица 1a
Индикатор
Брой на проектните предложения, фокусирани върху развитието и укрепването/
създаването и на нови информационни центрове за ГТД
По-обширни познания за процедурите по интеграция
Увеличение на удовлетворението на ГТД

Вид

Целева
стойност

продукт

1

резултат

да

резултат

да

Улесняване на интеграционния процес и достъп до услуги, работа и образование
въздействие
на ГТД в България
По-добра стартова позиция за ГТД от гледна точка на тяхната интеграция
въздействие

да
да

д) Прозрачност на инструментите на ЕК
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Финансирането от ЕИФ ще бъде прозрачно при всяка дейност, свързана с мерки, финансирани в
рамките на тази дейност. Отговорният орган използва логото на ЕС и разпространява
информация за съфинансирането както в информацията, разпространявана от участващите
органи към потенциални кандидати чрез интернет-страниците на тези органи, така и в тази,
изпращана с писма. Всички свързани с проектното предложение изисквания, насоки, формуляри
за заявления и писма, изпратени на кандидати и други административни документи, включват
логото на ЕС.
Договорите, подписани от получателите на безвъзмездна финансова помощ, ясно предвиждат
тяхното задължение да изпълнят изискването за прозрачност на съфинансирането от ЕИФ. Те
следва да бъдат в съответствие с нормативните актове на ЕС и България. Задълженията за
информиране и визуализация се свързват по-специално с: обозначаване на цялото техническо
оборудване, закупено по тази дейност, с логото на ЕС; обозначаване на всички информационни
материали, брошури, документи, обучителни материали, издадени в рамките на тази дейност, с
фразата:“Съфинансирано от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети
държави”; поставяне на логото на ЕС и информация за съфинансиране от ЕИФ на адреса на
управление или други помещения на получателите на безвъзмездна финансова помощ.
Всички публикации, на които се появява информация за съфинансиране от ЕИФ, същевременно
съдържат информацията относно факта, че публикацията изразява мненията на автора и
Европейската комисия не отговаря за нейното съдържание и използване.
е) Взаимно допълване с подобни дейности, финансирани чрез други инструменти на ЕК,
ако е уместно
Националните органи ще гарантират, че дейностите, планирани за финансиране по тази ГП,
няма да се застъпват или дублират с дейности, финансирани по други финансови инструменти
на ЕС. Ще се разработят адекватни механизми от ОтО, за да се гарантира, че няма да има
застъпване или дублиране на финансиране (включително чрез взаимодействие с УО на ОПАК и
ОПРЧР).
ж) Финансово разпределение
Таблица 1б
Вид ресурси
Ресурси на Европейската общност
Публични ресурси
Частни ресурси
ОБЩО

Разпределение в евро
343 840,76
114 613,59
458 454,35

Процент
75 %
25 %
0%
100 %

Дейност 2. Подкрепа за осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната
им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация,
история, традиции, обичаи и др.
a) Цел и обхват
Тази дейност има за цел предоставяне на подкрепа за осъществяване на курсове за имигранти,
допринасящи за успешната им интеграция в българското общество – курсове по български
език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и други. В предишните ГП беше
предвидено нейното стартиране по отношение на имигранти (ГТД), за да се започне на практика
прилагането на съответните ООП. ГП-2011 предвижда продължаване на тези дейности, тъй като
ще има постоянна необходимост от тях. Дейностите ще бъдат насочени към различни проекти
и/или различни крайни бенефициенти.
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Това ще помогне на имигрантите при тяхната гражданска ориентация и участие, при
запознаване с техните права и задължения в България, при насочването на ГТД към правилния
орган. Подкрепата се дава на проекти, фокусирани върху разработване, подобряване и
осъществяване на тези курсове и обучения. Очакваният резултат е да се предостави реална,
пряка помощ на имигрантите за получаване на по-добра стартова позиция от гледна точка на
тяхната интеграция.
Тази дейност започна с ГП-2008 и продължи в ГП 2009 и 2010. Проекти, които са продължение
на проекти по предходна ГП по същата дейност, могат да бъдат финансирани за не повече от
три години (36 месеца) подред в съответствие с чл. 13 (6) от Решение 2007/435/ЕС. Ето защо,
ще има нова покана за представяне на предложения за нов/и проект/и за прилагане на тази
дейност по ГП 2011, освен ако има проектни предложения, останали при предишните покани за
представяне на предложения (включени в резервния списък, създаден в резултат на предишна
покана), които са оценени и се считат за допустими, качествени и полезни, то тогава се
разрешава да се сключват договори за БФП без да се обявява нова покана за представяне на
проектни предложения след решение на ОтО, само в случаите, когато са идентични с
критериите за подбор и възлагане с предишните покани за представяне на проектни
предложения.
б) Очаквани бенефициенти
НПО, международни организации, ведомства на държавната администрация и общини,
социални партньори, академични институции, други структури на гражданското общество и
други надлежно установени юридически лица с компетенции в сферата на интеграцията, ще
бъдат получатели на безвъзмездната финансова помощ. Тази дейност ще бъде изпълнявана чрез
индивидуални проекти съгласно процедурите за подбор с отворена покана за набиране на
предложения.
Ще има нова покана за представяне на предложения за нов/и проект/и за прилагане на тази
дейност по ГП 2011, освен ако има проектни предложения, останали при предишните покани за
представяне на предложения (включени в резервния списък, създаден в резултат на предишна
покана), които са оценени и се считат за допустими, качествени и полезни, то тогава се
разрешава да се сключват договори за БФП без да се обявява нова покана за представяне на
проектни предложения след решение на ОтО, само в случаите, когато са идентични с
критериите за подбор и възлагане с предишните покани за представяне на проектни
предложения.
в) Когато е уместно, обосновка относно проект(и), прилаган(и) директно от
Отговорния орган, действащ като изпълнителен орган
Проектът не се реализира пряко от Отговорния орган.
г) Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори
Таблица 2a
Индикатор
Брой на проектите, фокусирани върху предоставяне на обучителни курсове за ГТД
По-обширни познания на ГТД относно процедурите по интеграция и подобрение
на тяхната професионална готовност за работа в България
Увеличение на удовлетворението на ГТД

Вид

Целева
стойност

продукт

1

резултат

да

резултат

да

Повишаване знанията на ГТД по отношение на български език, традиции, история,
институции, култура и социално-икономически аспекти.
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Повишена информираност на ГТД, за техните права и задължения

въздействие

да

д) Прозрачност на инструментите на ЕК
Финансирането от ЕИФ ще бъде прозрачно при всяка дейност, свързана с мерки, финансирани в
рамките на тази дейност. Отговорният орган използва логото на ЕС и разпространява
информация за съфинансирането както в информацията, разпространявана от участващите
органи към потенциални кандидати чрез интернет-страниците на тези органи, така и в тази,
изпращана с писма. Всички свързани с проектното предложение изисквания, насоки, формуляри
за заявления и писма, изпратени на кандидати и други административни документи, включват
логото на ЕС.
Договорите, подписани от получателите на безвъзмездна финансова помощ, ясно предвиждат
тяхното задължение да изпълнят изискването за прозрачност на съфинансирането от ЕИФ. Те
следва да бъдат в съответствие с нормативните актове на ЕС и България. Задълженията за
информиране и визуализация се свързват по-специално с: обозначаване на цялото техническо
оборудване, закупено по тази дейност, с логото на ЕС; обозначаване на всички информационни
материали, брошури, документи, обучителни материали, издадени в рамките на тази дейност, с
фразата:“Съфинансирано от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети
държави”; поставяне на логото на ЕС и информация за съфинансиране от ЕИФ на адреса на
управление или други помещения на получателите на безвъзмездна финансова помощ.
Всички публикации, на които се появява информация за съфинансиране от ЕИФ, същевременно
съдържат информацията относно факта, че публикацията изразява мненията на автора и
Европейската комисия не отговаря за нейното съдържание и използване.
е) Взаимно допълване с подобни дейности, финансирани чрез други инструменти на ЕК,
ако е уместно
Националните органи ще гарантират, че дейностите, планирани за финансиране по тази ГП,
няма да се застъпват или дублират с дейности, финансирани по други финансови инструменти
на ЕС. Ще се разработят адекватни механизми от ОтО, за да се гарантира, че няма да има
застъпване или дублиране на финансиране (включително чрез взаимодействие с УО на ОПАК и
ОПРЧР и чрез обмен с информационните им системи за управление).
ж) Финансово разпределение
Таблица 2б
Вид ресурси

Разпределение
в евро
131 805,63
43 935,21
175 740,84

Ресурси на Европейската общност
Публични ресурси
Частни ресурси
ОБЩО

Процент
75 %
25 %
0%
100 %

Дейност 3. Подкрепа на информационни кампании, насочени към медиите и приемащото
общество, с цел да се повиши осведомеността за миграционния феномен и приемането на
свързаните резултати и въздействия
а) Цел и обхват
Тази дейност има за цел предоставянето на подкрепа за информационни кампании, насочени към
медиите и приемащото общество, с цел да се повиши осведомеността за миграционния
феномен и приемането на свързаните резултати и въздействия. Повишаването на
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осведомеността е от решаващо значение за успеха на мерките по политиката по интеграция като
цяло и особено на финансираните от ЕИФ проекти и мерки. Подкрепа се предоставя на проекти,
насочени към кампании за предоставяне на информация и за повишаване на осведомеността,
както за мигранти, така и за българското общество. Очакваният резултат е да се осигури реална
подкрепа на имигрантите да получат по-добра стартова позиция по отношение на тяхната
интеграция и да се повиши знанието и на двете страни по отношение на интеграционните
въпроси и по-доброто взаимно разбирателство.
Тази дейност започна с ГП-2007 и ГП 2008 и продължи в ГП 2009 и 2010. Проекти, които са
продължение на проекти по предходна ГП по същата дейност, могат да бъдат финансирани за не
повече от три години (36 месеца) подред в съответствие с чл. 13 (6) от Решение 2007/435/ЕС.
Ето защо, ще има нова покана за представяне на предложения за нов/и проект/и за прилагане на
тази дейност по ГП 2011, освен ако има проектни предложения, останали при предишните
покани за представяне на предложения (включени в резервния списък, създаден в резултат на
предишна покана), които са оценени и се считат за допустими, качествени и полезни, то тогава
се разрешава да се сключват договори за БФП без да се обявява нова покана за представяне на
проектни предложения след решение на ОтО, само в случаите, когато са идентични с
критериите за подбор и възлагане с предишните покани за представяне на проектни
предложения.
б) Очаквани бенефициенти
НПО, международни организации, ведомства на държавната администрация и общините,
социални партньори, академични институции и други структури на гражданското общество и
надлежно установени юридически лица с компетенции в сферата на интеграцията ще бъдат
получатели на безвъзмездна финансова помощ. Тази дейност се изпълнява чрез индивидуални
проекти по отворена покана за набиране на предложения.
Ако има проектни предложения, останали при предишните покани за представяне на
предложения (включени в резервния списък, създаден в резултат на предишна покана), които са
оценени и се считат за допустими, качествени и полезни, то тогава се разрешава да се сключват
договори за БФП без да се обявява нова покана за представяне на проектни предложения след
решение на ОтО, само в случаите, когато са идентични с критериите за подбор и възлагане с
предишните покани за представяне на проектни предложения.
в) Когато е уместно, обосновка относно проект(и), прилаган(и) директно от
Отговорния орган, действащ като изпълнителен орган
Проектът не се реализира пряко от Отговорния орган.
г) Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори
Таблица 3a
Индикатор

Вид

Брой на проектите от вида „информационна кампания”, фокусирани върху
продукт
популяризирането на легалната миграция и последващото интегририране
Повишена осведоменост на приемащото общество относно процедурите по резултат
интеграция
По-добро възприятие на интеграцията на имигранти от гледна точка на резултат
българското общество
Улесняване на процеса на интеграция и достъп до услуги, заетостта и
въздействие
образованието в България
По-добро взаимно разбиране за различните култури и ценности и развиване на
въздействие
взаимна търпимост

BG

10

Целева
стойност
1
да
да
да
да

BG

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2011 ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

д) Прозрачност на инструментите на ЕК
Финансирането от ЕИФ ще бъде прозрачно при всяка дейност, свързана с мерки, финансирани в
рамките на тази дейност. Отговорният орган използва логото на ЕС и разпространява
информация за съфинансирането както в информацията, разпространявана от участващите
органи към потенциални кандидати чрез интернет-страниците на тези органи, така и в тази,
изпращана с писма. Всички свързани с проектното предложение искания, насоки, формуляри за
заявления и писма, изпратени на кандидати и други административни документи, включват
логото на ЕС.
Договорите, подписани от получателите на безвъзмездна финансова помощ, ясно предвиждат
тяхното задължение да изпълнят изискването за прозрачност на съфинансирането от ЕИФ. Те
следва да бъдат в съответствие с нормативните актове на ЕС и България. Задълженията за
информиране и визуализация се свързват по-специално с: обозначаване на цялото техническо
оборудване, закупено по тази дейност, с логото на ЕС; обозначаване на всички информационни
материали, брошури, документи, обучителни материали, издадени в рамките на тази дейност, с
фразата: “Съфинансирано от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети
държави”; поставяне на логото на ЕС и информация за съфинансиране от ЕИФ на адреса на
управление или други помещения на получателите на безвъзмездна финансова помощ.
Всички публикации, на които се появява информация за съфинансиране от ЕИФ, същевременно
съдържат информацията относно факта, че публикацията изразява мненията на автора и
Европейската комисия не отговаря за нейното съдържание и използване.
е) Взаимно допълване с подобни дейности, финансирани чрез други инструменти на ЕК,
ако е уместно
Националните органи ще гарантират, че дейностите, планирани за финансиране по тази ГП,
няма да се застъпват или дублират с дейности, финансирани по други финансови инструменти
на ЕС. Ще се разработят адекватни механизми от ОтО, за да се гарантира, че няма да има
застъпване или дублиране на финансиране (включително чрез взаимодействие с УО на ОПАК и
ОПРЧР).
ж) Финансово разпределение
Таблица 3б
Вид ресурси

Разпределение
в евро

Ресурси на Европейската общност
Публични ресурси
Частни ресурси
ОБЩО

2.2.

97 421,55
32 473,85
129 895,40

Процент
75 %
25 %
0%
100 %

Дейности по Приоритет 2 – Разработване на индикатори и методологии за оценка на
напредъка, корекция на политики и мерки и за подобряване на координацията

ОЦ 2.1. Събиране на данни, изследвания и анализи на политиката и практиката по интеграция
на имигранти (ГТД) и подобряване на показателите (индикаторите) и методологиите за оценка
на прилагането на политиката и мерките за интеграция

BG

11

BG

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2011 ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност 4. Подкрепа на анализи и изследвания в областта на политиката по интеграция,
включително събиране на данни и подобряване на наблюдението и оценката на техниките на
мерките по интеграция
а) Цел и обхват
Тази дейност има за цел предоставянето на подкрепа за анализи и изследвания в областта на
политиката по интеграция, както и на събиране на данни. Тя също така има за цел
подобряването на техниките за наблюдение и оценка и подкрепа за усъвършенстването на
мерките по интеграция. Събирането на благонадеждни данни е решаващо за развитието и
прилагането на една успешна политика по интегриране. Данните ще послужат като източник на
информация, за да се разработят точните дейности и мерки в областта на интеграцията. Наред с
това, след установяването на комплект показатели и методологии за оценка на политиката на
интегриране по първите ГП на ЕИФ, е много важно те да бъдат усъвършенствани, за да
предоставят по-добра качествена и количествена оценка на политиката на интеграция. Подкрепа
се предоставя за проекти, които са фокусирани върху разработване на инструменти за
подобрено събиране на данни, както и подобряване на техниките за наблюдение и оценка на
интеграцията. Резултат от тази дейност следва да бъде подобрена и надеждна база данни и
следва да има директно въздействие върху наблюдението и оценката на интеграционната
политика и на ЕИФ.
Тази дейност започна с ГП-2007 и продължи в следващите ГП. Проекти, които са продължение
на проекти по предходна ГП по същата дейност, могат да бъдат финансирани за не повече от
три години (36 месеца) подред в съответствие с чл. 13 (6) от Решение 2007/435/ЕС. Ето защо, ще
има нова покана за представяне на предложения за нов/и проект/и за прилагане на тази дейност
по ГП 2011, освен ако има проектни предложения, останали при предишните покани за
представяне на предложения (включени в резервния списък, създаден в резултат на предишна
покана), които са оценени и се считат за допустими, качествени и полезни, то тогава се
разрешава да се сключват договори за БФП без да се обявява нова покана за представяне на
проектни предложения след решение на ОтО, само в случаите, когато са идентични с
критериите за подбор и възлагане с предишните покани за представяне на проектни
предложения.
б) Очаквани бенефициенти
Изследователски и статистически организации, ведомства на държавната администрация, НПО,
университети, международни организации и общини ще бъдат получатели на безвъзмездна
финансова помощ. Тази дейност се изпълнява чрез индивидуални проекти по отворена покана
за набиране на предложения.
Ако има проектни предложения, останали при предишните покани за представяне на
предложения (включени в резервния списък, създаден в резултат на предишна покана), които са
оценени и се считат за допустими, качествени и полезни, то тогава се разрешава да се сключват
договори за БФП без да се обявява нова покана за представяне на проектни предложения след
решение на ОтО, само в случаите, когато са идентични с критериите за подбор и възлагане с
предишните покани за представяне на проектни предложения.
в) Когато е уместно, обосновка относно проект(и), прилаган(и) директно от
Отговорния орган, действащ като изпълнителен орган
Проектът не се реализира пряко от Отговорния орган.
г) Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори
BG
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Таблица 4a
Индикатор

Вид

Брой проекти, които са фокусирани върху развитие и установяване на инструменти,
насочени към подобряване на събирането на статистически данни, както и върху продукт
оценка и/или подобряване на показатели за политиката на интегриране
Подобрено качество на събраните данни
резултат
Разработени общи показатели
резултат
Подобрение на инструментите за оценка
резултат
По-добро разбиране на нуждите на ГТД
резултат
Разширени области на познания за интеграцията
въздействие
въздействие
Подобрено качество на управлението на политиката по интеграция

Целева
стойност
1
да
да
да
да
да
да

д) Прозрачност на инструментите на ЕК
Финансирането от ЕИФ ще бъде прозрачно при всяка дейност, свързана с мерки, финансирани в
рамките на тази дейност. Отговорният орган използва логото на ЕС и разпространява
информация за съфинансирането както в информацията, разпространявана от участващите
органи към потенциални кандидати чрез интернет-страниците на тези органи, така и в тази,
изпращана с писма. Всички свързани с проектното предложение искания, насоки, формуляри за
заявления и писма, изпратени на кандидати и други административни документи, включват
логото на ЕС.
Договорите, подписани от получателите на безвъзмездна финансова помощ, ясно предвиждат
тяхното задължение да изпълнят изискването за прозрачност на съфинансирането от ЕИФ. Те
следва да бъдат в съответствие с нормативните актове на ЕС и България. Задълженията за
информиране и визуализация се свързват по-специално с: обозначаване на цялото техническо
оборудване, закупено по тази дейност, с логото на ЕС; обозначаване на всички информационни
материали, брошури, документи, обучителни материали, издадени в рамките на тази дейност, с
фразата: “Съфинансирано от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети
държави”; поставяне на логото на ЕС и информация за съфинансиране от ЕИФ на адреса на
управление или други помещения на получателите на безвъзмездна финансова помощ.
Всички публикации, на които се появява информация за съфинансиране от ЕИФ, същевременно
съдържат информацията относно факта, че публикацията изразява мненията на автора и
Европейската комисия не отговаря за нейното съдържание и използване.
е) Взаимно допълване с подобни дейности, финансирани чрез други инструменти на ЕК,
ако е уместно
Националните органи ще гарантират, че дейностите, планирани за финансиране по тази ГП,
няма да се застъпват или дублират с дейности, финансирани по други финансови инструменти
на ЕС. Ще се разработят адекватни механизми от ОтО, за да се гарантира, че няма да има
застъпване или дублиране на финансиране (включително чрез взаимодействие с УО на ОПАК и
ОПРЧР).
ж) Финансово разпределение
Таблица 4б
Вид ресурси
Ресурси на Европейската общност
Публични ресурси
Частни ресурси
ОБЩО

BG

Разпределение в евро
121 070,69
40 356,90
161 427,59
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Процент
75 %
25 %
0%
100 %
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2.3 Дейности по Приоритет 3 – Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по
интеграция, координация и изграждане на междукултурна компетентност сред различните
нива и структури на правителството
ОЦ 3.1. Укрепване на капацитета за взаимно сътрудничество и реално участие в
интеграционния процес на гражданското общество, социалните партньори, местните органи на
властта и международни организации, академични общности и неправителствени организации,
както и различни имигрантски общности (на ГТД)
Дейност 5. Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната
политика и практика - с участието на общини, социални партньори, НПО, академични
общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за координация на
национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на интеграция с цел
подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна
компетентност по осъществяването на мерките по интеграция
а) Цел и обхват
Създаването и укрепването на капацитета на всички партньори от гражданското общество е от
фундаментална важност от гледна точка на това техните служители да са подготвени и обучени
да работят в областта на интеграционната политика и по-специално директно със самите
имигранти (ГТД) и с властите. Тъй като има постоянна нужда от подобряване на комуникацията
и координацията (на национално, регионално и/или местно равнище) между различните
организации, включени в политиката за интеграция на имигранти (както помежду им, така и с
администрацията и с медии), такава дейност е от решаващо значение за успешното
осъществяване на политиката за миграция и интеграция. Анализът показва, че за следващите
няколко години е възможно повишаване на броя на ГТД в България, поради което ще има
постоянна необходимост от повишаване на капацитета на бенефициентите за работа с ГТД. Това
ще изисква подобрени координационни механизми с цел идентифициране на главните проблеми
и решения.
Подкрепа се предоставя на проекти, които са фокусирани върху обучение на служителите на
социалните партньори, общините, НПО и други бенефициенти. Много е важно да бъде
извършвано периодично от стартирането на ЕИФ в България. Очакваният резултат е
подобряване на взаимното разбиране между администрацията, гражданското общество и самите
имигранти, за да подобри сътрудничеството между тях и по този начин да повиши качеството на
услугите, предоставяни на ГТД.
Тази дейност започна с ГП-2007 и продължи в останалите ГП. Проект, който е продължение на
проект, финансиран по предишна ГП по същата дейност, може да бъде финансиран за не повече
от три години (36 месеца) подред съгласно чл. 13 (6) от Решение 2007/435/ЕС. Ето защо, ще има
нова покана за представяне на предложения за нов/и проект/и за прилагане на тази дейност по
ГП 2011, освен ако има проектни предложения, останали при предишните покани за
представяне на предложения (включени в резервния списък, създаден в резултат на предишна
покана), които са оценени и се считат за допустими, качествени и полезни, то тогава се
разрешава да се сключват договори за БФП без да се обявява нова покана за представяне на
проектни предложения след решение на ОтО, само в случаите, когато са идентични с
критериите за подбор и възлагане с предишните покани за представяне на проектни
предложения.
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б) Очаквани бенефициенти
Централни (министерства, агенции, институции) и местни (общини) органи, социални
партньори (заедно с техните клонове и местни структури), НПО, академични общности, медии,
международни организации и други участници в областта на интеграцията ще бъдат получатели
на безвъзмездна финансова помощ. Тази дейност се изпълнява чрез индивидуални проекти по
отворена покана за набиране на предложения.
Ето защо, ще има нова покана за представяне на предложения за нов/и проект/и за прилагане на
тази дейност по ГП 2011, освен ако има проектни предложения, останали при предишните
покани за представяне на предложения (включени в резервния списък, създаден в резултат на
предишна покана), които са оценени и се считат за допустими, качествени и полезни, то тогава
се разрешава да се сключват договори за БФП без да се обявява нова покана за представяне на
проектни предложения след решение на ОтО, само в случаите, когато са идентични с
критериите за подбор и възлагане с предишните покани за представяне на проектни
предложения.
в) Когато е уместно, обосновка относно проект(и), прилаган(и) директно от
Отговорния орган, действащ като изпълнителен орган
Проектът не се реализира пряко от Отговорния орган.
г) Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори
Таблица 5a
Индикатор

Вид

Брой проекти, фокусирани върху обучение на персонала на социални
продукт
партньори, общини и НПО, както и обмяна на опит, проблеми, решения и
знания практиките по интеграция на различните участници
Подобрено качество на междукултурните умения на заинтересованите страни
резултат
Подобрено сътрудничество между различните участници
резултат
По-добро разбиране на нуждите на ГТД
резултат
Подобрено качество на услугите, предоставяни за ГТД
въздействие
По-добро взаимно разбиране между различните партньори на различни нива в въздействие
интеграционния процес
Подобрено управление на политиката по интеграция
въздействие

Целева
стойност
1
да
да
да
да
да
да

д) Прозрачност на инструментите на ЕК
Финансирането от ЕИФ ще бъде прозрачно при всяка дейност, свързана с мерки, финансирани в
рамките на тази дейност. Отговорният орган използва логото на ЕС и разпространява
информация за съфинансирането както в информацията, разпространявана от участващите
органи към потенциални кандидати чрез интернет-страниците на тези органи, така и в тази,
изпращана с писма. Всички свързани с проектното предложение искания, насоки, формуляри за
заявления и писма, изпратени на кандидати и други административни документи, включват
логото на ЕС.
Договорите, подписани от получателите на безвъзмездна финансова помощ, ясно предвиждат
тяхното задължение да изпълнят изискването за прозрачност на съфинансирането от ЕИФ. Те
следва да бъдат в съответствие с нормативните актове на ЕС и България. Задълженията за
информиране и визуализация се свързват по-специално с: обозначаване на цялото техническо
оборудване, закупено по тази дейност, с логото на ЕС; обозначаване на всички информационни
материали, брошури, документи, обучителни материали, издадени в рамките на тази дейност, с
BG
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фразата: “Съфинансирано от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети
държави”; поставяне на логото на ЕС и информация за съфинансиране от ЕИФ на адреса на
управление или други помещения на получателите на безвъзмездна финансова помощ.
Всички публикации, на които се появява информация за съфинансиране от ЕИФ, същевременно
съдържат информацията относно факта, че публикацията изразява мненията на автора и
Европейската комисия не отговаря за нейното съдържание и използване.
е) Взаимно допълване с подобни дейности, финансирани чрез други инструменти на ЕК,
ако е уместно
Националните органи ще гарантират, че дейностите, планирани за финансиране по тази ГП,
няма да се застъпват или дублират с дейности, финансирани по други финансови инструменти
на ЕС. Ще се разработят адекватни механизми от ОтО, за да се гарантира, че няма да има
застъпване или дублиране на финансиране (включително чрез обмен на информационните им
системи за управление).
ж) Финансово разпределение
Таблица 5б
Вид ресурси
Ресурси на Европейската общност
Публични ресурси
Частни ресурси
ОБЩО

2.4.

Разпределение в евро
72 642,42
24 214,14
96 856,56

Процент
75 %
25 %
0%
100 %

Дейности по Приоритет 4 – Обмяна на опит, добри практики и информация за
интеграцията, съвместно с други държави-членки

ОЦ 4.1. Обмяна на добра административна практика, механизми за приемане, данни,
информация, опит и експертни знания и умения по интеграционни въпроси, като подкрепа и
принос към сътрудничеството между държави-членки
Дейност 6. Създаване и поддържане на международни контакти и провеждане на експертни
срещи и групови посещения с цел обмен на опит, утвърдени процедури и информация за
интеграционния процес
а) Цел и обхват
Съществува непрекъсната нужда от обмяна на опит с партньори от други държави – членки на
ЕС като се има предвид, че нов тип проблеми се появяват непрекъснато в областта на
миграцията. Тази дейност има за цел създаване на международна мрежа между държавитечленки с цел обмяна на опит, утвърдени процедури и информация за интеграционния процес.
Това включва определяне на заинтересованите партньорски държави, обмяна на посещения,
познания, опит, идеи и схващания за бъдещото развитие и др. Тази дейност ще подпомогне
бъдещото развитие на държавната политика в областта на интеграцията.
Тази дейност включва основно държавните институции, отговорни за прилагането на
интеграционната политика на национално ниво, но също и НПО, социални партньори и други
структури на гражданското общество, които се нуждаят от подкрепа за международно
сътрудничество, обмен на опит и знания във връзка с извършваните от тях дейности в областта
на интеграцията. Очакваният резултат е подобряване на взаимното разбиране между
администрацията, гражданското общество и самите имигранти посредством обмен на
информация относно международната перспектива и познание, опита и дискусия върху
глобалните тенденции, както и обмен на добри практики.
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Тази дейност започна с ГП-2008 и продължи в следващите. Проект, който е продължение на
проект, финансиран по предишна ГП по същата дейност, може да бъде финансиран за не повече
от три години подред съгласно чл. 13 (6) от Решение 2007/435/ЕС.
По тази дейност не се предвижда изпълнение на специфични приоритети за програмния период.
б) Очаквани бенефициенти
МТСП (включително ОтО), Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и
други централни органи (заедно с техните регионални и местни офиси) с компетенции в
областта на интеграцията ще бъдат получатели на безвъзмездна финансова помощ. Тази дейност
се изпълнява чрез национален проект, който може да включва държавните участници по
отделни модули за всеки от тях.
в) Когато е уместно, обосновка относно проект(и), прилаган(и) директно от
Отговорния орган, действащ като изпълнителен орган
В рамките на МТСП, Дирекция “Европейски въпроси и международно сътрудничество”е
определена за Отговорен орган за ЕИФ и е отговорна за изпълнението на политиката по
интеграция на имигранти в България. ОтО е само един от изпълнителите, заедно с други
национални институции.
г) Очаквани количествено изразени резултати и използвани индикатори
Таблица 6a
Индикатор

Вид

Брой проекти, фокусирани върху създаване на мрежа на национално,
продукт
регионално и местно ниво между различни държави-членки, вкл. сравнителен
анализ и изследване
Подобряване на качеството на междукултурните умения на участващите
резултат
организации
По-добро разбиране на нуждите на ГТД
резултат
Подобрено качество на услугите, предоставяни за ГТД
въздействие
Подобрено управление на политиката по интеграция
въздействие

Целева
стойност
1
да
да
да
да

д) Прозрачност на инструментите на ЕК
Финансирането от ЕИФ ще бъде прозрачно при всяка дейност, свързана с мерки, финансирани в
рамките на тази дейност. Отговорният орган използва логото на ЕС и разпространява
информация за съфинансирането както в информацията, разпространявана от участващите
органи към потенциални кандидати чрез интернет-страниците на тези органи, така и в тази,
изпращана с писма. Всички свързани с проектното предложение искания, насоки, формуляри за
заявления и писма, изпратени на кандидати и други административни документи, включват
логото на ЕС.
Договорите, подписани от получателите на безвъзмездна финансова помощ, ясно предвиждат
тяхното задължение да изпълнят изискването за прозрачност на съфинансирането от ЕИФ. Те
следва да бъдат в съответствие с нормативните актове на ЕС и България. Задълженията за
информиране и визуализация се свързват по-специално с: обозначаване на цялото техническо
оборудване, закупено по тази дейност, с логото на ЕС; обозначаване на всички информационни
материали, брошури, документи, обучителни материали, издадени в рамките на тази дейност, с
фразата: “Съфинансирано от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети
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държави”; поставяне на логото на ЕС и информация за съфинансиране от ЕИФ на адреса на
управление или други помещения на получателите на безвъзмездна финансова помощ.
Всички публикации, на които се появява информация за съфинансиране от ЕИФ, същевременно
съдържат информацията относно факта, че публикацията изразява мненията на автора и
Европейската комисия не отговаря за нейното съдържание и използване.
е) Взаимно допълване с подобни дейности, финансирани чрез други инструменти на ЕК,
ако е уместно
Националните органи ще гарантират, че дейностите, планирани за финансиране по тази ГП,
няма да се застъпват или дублират с дейности, финансирани по други финансови инструменти
на ЕС. Ще се разработят адекватни механизми от ОтО, за да се гарантира, че няма да има
застъпване или дублиране на финансиране (включително чрез взаимодействие с УО на ОПАК и
ОПРЧР).
ж) Финансово разпределение
Таблица 6б
Вид ресурси
Ресурси на Европейската общност
Публични ресурси
Частни ресурси
ОБЩО

3.

Разпределение в евро
40 356,90
13 452,30
53 809,20

Процент
75 %
25 %
0%
100 %

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
3.1 Цел на техническата помощ

За да се осигури доброто изпълнение на Годишната програма за 2011 г. на ЕИФ, е необходимо
да се осигури достатъчен брой участници, както и подходящото техническо оборудване. Чрез
използване на финансовите условия на Техническата помощ (ТП), Отговорният орган е в
състояние да подкрепи административното управление на Фонда и по този начин да поддържа
система за добро управление. По конкретно:
 Целта на ТП е да се подкрепи ефективното управление и прилагане на Европейския фонд за
интеграция в Република България;
 Финансовото съдействие за ТП се използва за укрепване на административния капацитет на
Отговорния орган за управлението на ЕИФ – технически, административно и за набирането
на персонал;
 Финансирането по ТП на ЕИФ може да бъде използвано за подготвителните мерки (напр.
публикуване на покани, преводи и т.н.), наблюдение, мерки за административна и
техническа подкрепа, както и мерки по оценка, одит и проверка, необходими за прилагане на
Решение 2007/435/EC;
 Постигане на целите в МГП на ЕИФ за България във възможно най-голяма степен и високи
степени на усвояване на финансовите ресурси на ЕИФ;
 Организиране на информационна дейност за широката публика по дейностите на ЕИФ (вкл.
по текущата работа по предишните ГП) в съответствие с правилата за прилагане на ЕИФ чл. 33(2а) от Решение 2008/457/ЕС допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС
В частност изпълнението на т. IV. от Приложение 11 от ТП, сумата от 64 880,75 евро
налична за техническа помощ през ГП 2011 може да бъде насочена основно към
дейности, свързани с:
 подготовката, одобрението, управлението и наблюдението на ГП-2011;
BG
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 подготовката и превода на програмни документи и доклади от оценка за нуждите на
Комисията;
 подготовката, оценката, подбора, наблюдението и оценката на проекти;
 участие в дейностите на Мониторинговия комитет за Рамковата програма „Солидарност и
управление на миграционните потоци”;
 консултанти, които изпълняват задачите, свързани с изготвянето на поканата, подготовка на
системата за управление и контрол и други документи, както и оперативни ръководства –
вътрешни актове на управление на Отговорния орган, Сертифициращия орган и Одитиращия
орган;
 техническо оборудване на компетентните органи;
 осигуряване на прозрачност – създаване и редовно актуализиране на интернет страница за
ЕИФ в България, лекции, информационни и промоционални материали;
 обучение на вътрешни служители, участие в командировки в чужбина;
 други непредвидени дейности, допустими за ТП.
В заключение, ОтО гарантира, че няма да има застъпване или дублиране на финансиране с УО
на ОПАК и ОПРЧР.
3.2 Прозрачност на инструментите на ЕК
Отговорният орган използва логото на ЕС и разпространява информация за съфинансирането
както в информацията, разпространявана от участващите органи към потенциални кандидати
чрез интернет-страниците на тези органи, така и в тази, изпращана с писма. Всички свързани с
проектното предложение искания, насоки, формуляри за заявления и писма, изпратени на
кандидатите и други административни документи, включват логото на ЕС. Договорът, подписан
от получателите във връзка със съфинансиране, ясно предвижда изискването за прозрачност на
това съфинансиране от ЕИФ. В заключение ОтО ще осигури съответствие с всички изисквания
на чл. 33, 34, 35 от Решение 2008/457/ЕС допълнено и изменено с Решение 2011/151/ЕС.
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4.

ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Годишна програма – финансов план
Обзорна таблица

Страна-членка: Република България
Съответна годишна програма: 2011
Фонд: Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за период 2007 – 2013 г.
(всички цифри в евро)
Реф.
Общностен
Публичен
Частен
ОБЩО
% EК
(d=a+b+c)
приоритет
принос
принос
принос
(e=a/d)
(a)
(b)
(c)
343 840,76
114 613,59
Дейност 1
1
458 454,35
75,00%
131 805,63
43 935,21
Дейност 2
1
175 740,84
75,00%
97 421,55
32 473,85
Дейност 3
1
129 895,40
75,00%
121 070,69
40 356,90
Дейност 4
2
161 427,59
75,00%
72 642,42
24 214,14
Дейност 5
3
96 856,56
75,00%
40 356,90
13 452,30
Дейност 6
4
53 809,20
75,00%
Техническа помощ
ТП
64 880,75
64 880,75
100,00%
ОБЩО
872 018,70
269 045,99
0,00
1 141 064,69
76,42%

Дял от
общото
(f=d/total d)
40,18 %
15,40 %
11,38%
14,15 %
8,49 %
4,72%
5,69 %
100,00%

Ръководител на ОтО:
Стоян Георгиев
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