
Публикация на Европейския уебсайт за 
интеграция (EWSI) “КАК ФОНДОВЕТЕ, 
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЕС, ПОДПОМАГАТ 
ИНТЕГРАЦИЯТА НА МИГРАНТИ?” 
 

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на 

вашето внимание публикация на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) „ Как 

фондовете, предоставяни от ЕС, подпомагат интеграцията на мигранти “.   

Информацията за България в EWSI се изготвя от Мулти Култи Колектив като 

национален координатор.                                           

Мулти култи // Multi Kulti и Българският съвет за бежанци и мигранти са 

национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка 

на интеграцията, който цели подобряване на резултатите от интеграцията на 

лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-

членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на 

бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на 

законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики. 

 
Повече информация за проекта >>> 
 
Много фондове на ЕС осигуряват финансови ресурси за проекти, свързани с 
интеграцията на мигрантите в страните членки. 
 

http://niem.refugee-integration.bg/


 
 
В общи линии, финансирането от ЕС се осъществява през два основни 
канала: 
 
 Част от фондовете се предоставят централно чрез Европейската комисия 
(ЕК). В повечето случаи тези средства могат да се използват само за изпълнение 
на транснационални проекти за интеграция с участието на партньори от различни 
страни от ЕС. 
 
 Други фондове на ЕС се предоставят чрез различни национални или 
регионални органи във всяка една държава от ЕС. Тези средства подпомагат 
главно изпълнението на национални проекти. Проектите са част от националните 
или оперативните програми, изготвяни от държавите от ЕС въз основа на 
националните нужди, цели и приоритети, определени на равнище ЕС и одобрени 
от Европейската комисия. 
 
 При някои фондове, като Фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) 
или Erasmus +, е възможно да получите финансиране както директно от 
Европейската комисия, така и от националните органи, в зависимост от естеството 
на проекта. В допълнение, фондове, управлявани само на национално ниво, като 
Европейският социален фонд (EСФ), в някои случаи могат да бъдат достъпни и за 
транснационални проекти. За подробна информация как работи финансирането от 
ЕС, вижте този указател на английски. 
 
На Европейския сайт за интеграция (EWSI) може да намерите всички 
възможности за финансиране, свързани с интеграцията, независимо дали са 
налични на ниво ЕС, национално ниво или и двете. На национално ниво 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-background
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu


Европейският сайт за интеграция (EWSI) също предоставя различни частни и 
публични възможности.  
 

Фондове, предоставяни на ниво ЕС 

 

Ако искате да реализирате транснационален проект в сътрудничество с 
партньори от други страни от ЕС, може да кандидатствате за финансиране  
директно от Европейската комисия (ЕК).  
 
За текущия период на финансиране 2014 – 2020, най-важният ресурс е Фонда 
„Убежище, миграция и интеграция” (AMIF). Друг фонд, насърчаващ  успешната 
интеграция на мигранти извън ЕС и многообразието на Европа, е Програмата 
„Европа за гражданите”. 
 

 
 
Освен това фондовете, насочени към други области, също могат да подкрепят 
интеграцията. Например „Еразъм+“, който е насочен към дейности, свързани с 
кулутурата, спорта, образованието и младежта, може да насърчи интеграцията на 
мигрантите в училищната система чрез спорт, младежки прояви и други. 
Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ/EaSI) финансира по-
справедлив пазар на труда в ЕС, както и борбата срещу социалното изключване.  
 
За настоящите възможности по тези фондове, проверявайте този линк.  
 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=bg
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/funding/eu-level


Фондове на ЕС, предоставяни на национално ниво 

Ако желаете да финансирате проект в конкретна държава членка, можете да 
се възползвате от фондовте на ЕС, достъпни чрез определени национални 
или регионални органи. Средствата се управляват в съответствие с 
националните програми, определени въз основа на по-широките цели на ЕС. 
 
Във всяка държава членка, националните или регионални власти, които 
отговарят за тези фондове, периодично обявяват покани за набиране на 
проектни предложения, за които могат да кандидатстват различни 
заинтересовани страни. В допълнение, различни публични и частни фондове 
също могат да бъдат на разположение в различните страни от ЕС. 
 

 
 
За настоящите възможности по тези фондове, проверявайте този линк. 
 

Фондове на ЕС за интеграция на мигранти в периода 2021-2027 

Фондовете на ЕС се регулират от Многогодишната финансова рамка (МФР), която 
определя изпълнението на бюджета на ЕС за период от седем години. С 
наближаването на новата програма за периода 2021 – 2027 , Европейската 
комисия обяви предложения за бъдещето  на финансирането от ЕС през 
пролетта на 2018.  
 
Европейският сайт за интеграция (EWSI) обобщава по-долу основните промени 
във финансирането за интеграция, предложени от ЕК, и следи как се развиват 
преговорите по тях. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/funding/national-level


 
Преструктурирането на фондовете е от решаващо значение за бъдещето на 

интеграцията в целия ЕС, особено имайки предвид, че фондовете на ЕС остават 

единственият ресурс за интеграционни инициативи и политики в някои от 

държавите членки. В бъдеще се очаква повече средства да бъдат предоставяни за 

интеграцията на мигранти от повече различни фондове на ЕС. Освен това ще 

бъде засилен принципът на партньорство, за по-голямо участие на регионалните и 

местните власти, както и на гражданското общество в планирането и 

изпълнението на програмата. Преговорите по предложенията на Комисията 

продължават, като през 2020 се очаква новият Европейски парламент и 

държавите членки да се споразумеят за новата рамка през 2020.  

 

 

 

Фонд „Убежище и миграция“ (AMF) 

Очаква се настоящият фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (AMIF) стане 

„Убежище и миграция“ (AMF) и да разполага с повече средства. Фондът ще 

подкрепя предимно мерките за ранната интеграция, като специална помощ е 

предвидена за местните и регионални власти, както и гражданското общество. 

Средствата по фонда ще бъдат управлявани предимно чрез националните 

програми на страните членки и спрямо конкретните нужди на всяка страна. 

Средствата, администрирани директно от Европейската комисия, също ще бъдат 



увеличени, позволявайки финансирането на транснационални проекти. Повече 

информация на английски намерете тук.  

Европейски социален фонд + (ЕСФ+) 

Европейският социален фонд (ЕСФ) ще се превърне в ЕСФ+, след като бъде слят 

с Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Програмата на ЕС за заетост и социални иновации 

(ЗиСИ) и Здравната програма на ЕС. Целта на сливането е да бъде опростен 

достъпът до средства. Новият ЕСФ+ ще бъде основен източник на средства за 

инициативите, свързани с дългосрочната интеграция на мигрантите, като 25 

процента от средствата във фонда се очаква да бъдат резервирани за проекти, 

подпомагащи социалното включване, борбата с бедността както и интеграция на 

пазара на труда. Повече за ЕСФ+ прочетете на английски тук.  

Други фондове и програми, които ще подпомагат интеграцията в период 2021 

– 2027 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 

Програмата „Права и ценности“ 2021 – 2027 

„Еразъм+“ 

Европейски корпус за солидарност  

 

Европейският сайт за интеграция (EWSI) продължава да следи развитието в 

фондовете на ЕС, свързани с интеграцията тук.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/migration-and-border-management_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=bg
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_bg
file:///C:/Users/paolampg/Desktop/here
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_bg
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1788-Multiannual-Financial-Framework-Rights-and-Values-programme-2021-2027
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/funding/future-eu-funds

