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ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския
съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Отговорния орган.

ПРОЕКТ: BG/AMIF – SO3 – NO1 – A2
„Предоставяне на индивидуални консултации относно възможностите за доброволно
връщане и реинтеграция на граждани на трети страни и специализирани правни
консултации”
Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с
финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е подобряване на управлението на връщането на граждани на трети
страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане и повишаване на
информираността на гражданите на трети страни относно възможностите за доброволно
връщане и реинтеграцията им в страните на произход и трети сигурни страни.
Специфична цел на проекта е осигуряване на информираност на гражданите на трети страни,
пребиваващи в Република България, относно възможностите за доброволно връщане и
реинтеграция и насърчаване на доброволното им връщане в страните на произход и трети
сигурни страни.
Целевата група по проекта са всички граждани на трети страни (ГТС), посочени в следните
категории, съгласно чл. 11 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 516/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА:
•

•

•

граждани на трети страни, които все още не са получили окончателно
отрицателно решение във връзка с молбите си за престой, законно
пребиваване и/или международна закрила в дадена държава-членка и които
могат да решат да се възползват от доброволното връщане;
граждани на трети страни, които се ползват от право на престой, законно
пребиваване и/или от международна закрила по смисъла на Директива
2011/95/ЕС или временна закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО в
държава членка и които са решили да се възползват от доброволното връщане;
граждани на трети страни, които се намират в държава членка, но не отговарят
или са престанали да отговарят на изискванията за влизане и/или престой в
държавата членка, включително тези граждани на трети страни, чието
извеждане е било отложено съгласно чл. 9 и чл. 14, пар. 1 от Директива
2008/115/ЕО.

Предвидените индикатори в рамките на изпълнение на проекта са:
•

Минимум 2 информационни кампании за повишаване на информираността на
гражданите на трети страни, пребиваващи в Република България, относно
възможностите за доброволно връщане и реинтеграция в страните им на
произход или трета сигурна страна, осъществени с методи, осигуряващи
фокусиран подход към целевите групи и разпространение на информацията
сред общността на ГТС и ефективност на информационните кампании.
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•
•

Минимум 200 граждани на трети страни, получили индивидуални и/или правни
консултации и информация за насърчаване на доброволно връщане и
реинтеграция, от които минимум 20 уязвими лица.
Минимум 70 граждани на трети страни, от които минимум 15 уязвими лица,
взели решение за доброволно връщане и подписали декларация/молба за
доброволно връщане.

