№

1

2

3

4

5

6

7

Име на проекта
НАЦ. ПРОГРАМИ
ИГРП 2015
Подобряване на
инфраструктурата и
условията за живот
на настанените в
центровете лица
търсещи закрила.
НАЦ. ПРОГРАМИ
ИГРП 2017
Развитие на
административния
капацитет на ДАБ
ИГРП 2017
Превод и
консултиране по
време на
производство за
международна
закрила
НАЦ. ПРОГРАМИ
ИГРП 2017
Подобряване на
процедурите за
предоставяне на
международна
закрила чрез
обучение
НАЦ. ПРОГРАМИ
ИГРП 2017
Подобряване на
инфраструктурата
за настаняване на
лицата, търсещи
международна
закрила
НАЦ. ПРОГРАМИ
ИГРП 2018
Подобряване на
инфраструктурата и
условията за живот
в териториалните
поделения на ДАБ
НАЦ. ПРОГРАМИ
ИГРП 2018
Осигуряване на
административен
капацитет и
условия за
настаняване в
центровете на ДАБ
СПЕШНА
ПОМОЩ

8

Подкрепа за
справяне с
миграционния
натиск в Република
България
СПЕШНА
ПОМОЩ

9

Към 27.05.2021 г.

Укрепване на
националния
капацитет на
Република България
в областта на

Кратко описание

Статус

Подобряване на
инфраструктурата и условията
за живот на настанените в
центровете лица търсещи
закрила.

Приключил

Обучение на персонал на ДАБ
и представители на местните
власти за работа с лица
търсещи закрила от уязвими
групи.

Приключил

Осигуряване на квалифициран
превод за нуждите на
процедурата за предоставяне
на международна закрила и
правни консултации за
търсещите закрила

Прекратен по
взаимно съгласие

Обучение на персонал на ДАБ
на тема процедура за
международна закрила и обмен
на опит с държавите членки

Приключил

Изграждане на нова
инфраструктура в центровете
да настаняване на ДАБ при
МС – пречиствателна станция,
медицински изолатор и
спортни площадки

Приключил

Осигуряване на охранителни
услуги за всички центрове на
ДАБ при МС.
Ремонт и реновиране на
Корпус №4 в РПЦ Харманли

Приключил

Осигуряване на средства за
текущи разходи, храна и
охрана за лицата, търсещи
международна закрила и
наемане на допълнителен
персонал за ДАБ

Текущ

Финансира дейности, насочени
към повишаване на
административния капацитет
на ДАБ при МС и подобряване
на материалната
инфраструктура, с цел
подобряване на положението
на търсещите закрила и да
намаляване на миграционния
натиск.
Финансира дейности свързани
с подобряването на
административния и капацитет
и материалната
инфраструктура на ДАБ при
МС, както и дейности
свързани със справяне с
миграционния натиск към

Приключил

Приключил

1

убежището и
миграцията
СПЕШНА
ПОМОЩ

10

11

12

Към 27.05.2021 г.

По-нататъшно
укрепване на
националния
капацитет на
Република България
в областта на
убежището,
миграцията и
връщането
СПЕШНА
ПОМОЩ
Подобряване на
условията за
настаняване в
центровете за
настаняване на
граждани на трети
страни в Република
България
СПЕШНА
ПОМОЩ
Подобряване на
сигурността и
условията за
настаняване в
центровете за
търсещи закрила в
Република България

България.

Финансира дейности свързани
с допълнителното укрепване
на административния
капацитет и материалната
инфраструктура на ДАБ при
МС, както и дейности
свързани със справяне с
миграционния натиск към
България.

Текущ

Финансира дейности свързани
с подобряването на
инфраструктурата и условията
за настаняване в центровете за
настаняване на търсещи
закрила, както и доставка на
оборудване и консумативи.

Приключил

Основната цел на проекта е
постоянното подобряване и
поддръжка на условията за
работа и настаняване в
центровете, както и
подобряване на сигурността на
центровете.

Текущ

2

