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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА  

Първи доклад относно напредъка в изпълнението на изявлението на ЕС и Турция 

 



 

 

Увеличаване на средствата по Механизма за бежанците в Турция след изявлението от 18 март 

 

                                                            
1 За договорите, подписани от Комисията, авансови плащания в размер до 80 % от стойността на договора се изплащат по принцип в рамките на 30 дни след подписването на договора. 
2 За договорите, подписани от EUTF, до 90 % от бюджета, предвиден за първата година, се изплаща в рамките на 30 дни след подписването на договора. 

Краткосрочни мерки 

Бяха разработени два набора от 

краткосрочни мерки. 

1- за хуманитарна помощ: 

подписаните договори и 

договорите, които предстои да 

бъдат подписани до юли, 

възлизат на 165 милиона евро.  

2 -  доверителният фонд на ЕС 

за Сирия (EUTF) определи 

набор от 9 проекта на стойност 

202 милиона евро, които да 

бъдат стартирани. 

На първото заседание на Ръководния комитет на Механизма на 17 февруари Комисията получи мандат за изпълнение на набор от краткосрочни 

мерки, насочени към допълнителна хуманитарна помощ и достъп до образование, въз основа на сумата от 250 милиона евро, предвидена за 

Механизма в бюджета на ЕС за 2016 г.    

18 март 
Първи плащания, извършени по 

Механизма (договор за 40 милиона евро 

между Комисията и Световната 

продоволствена програма и регионален 

договор, сключен между EUTF и 

УНИЦЕФ и съдържащ раздел за Турция 

на стойност 37 милиона евро). 

Извършени съответни авансови 

плащания на стойност 65 милиона евро. 

11 април 
Управителният съвет 

на EUTF изготвя нови 

концептуални 

бележки — 

Подготовката за набор 

от допълнителни 

проекти на стойност 

165 милиона евро е в 

ход.  

18 април 
Комисията подписа 

допълнителни договори 

с 15 хуманитарни 

партньори на стойност 

50 милиона евро. 

Съответни извършени 

авансови плащания на 

стойност 5,6 милиона 

евро1. 

До края на април 

EUTF подписва 

договори на стойност 76 

милиона евро с акцент 

върху поминъка, 

здравеопазването, 

образованието и психо-

социалната помощ. 

 

 

До юли 

Комисията подписва нови 

договори на стойност 75 

милиона евро2.  

 

EUTF подписва нови 

договори на стойност 

88 милиона евро със 

специален акцент върху 

защитата на уязвимите групи. 

 

Ускорен подход и 

стратегическа рамка за 

дейностите по Механизма 

за бежанците в Турция 

Ускореният подход към изпълнението на Механизма временно се състои от пет линии на финансиране (хуманитарна помощ, инфраструктурна и социално-

икономическа подкрепа, допълнителни области на финансиране чрез доверителния фонд на ЕС за Сирия, специална мярка за подпомагане на върнатите мигранти 

и специална мярка за образование и здравеопазване). Този подход ще бъде допълнен от резултатите от извършената съвместно от ЕС и Турция цялостна оценка 

на потребностите, която трябва да бъде предоставена до края на април, и ще допринесе за една по-широка стратегическа рамка за дейностите. 

13—15 април 
Мисия по програмиране в Турция, 

осъществена от Комисията: 

Представен и доразвит ускорен 

подход, за да се подготви 

стратегическата рамка. 

Края на април 
Членовете на Ръководния комитет получават 

проект за стратегическа рамка за дейностите 

заедно с извършената съвместно от ЕС и 

Турция цялостна оценка на потребностите. 

12 май  
Провежда се 2-ро заседание на Ръководния комитет на 

Механизма, за да проучи постигнатите до момента 

резултати, да разгледа извършената съвместно от ЕС и 

Турция цялостна оценка на потребностите и да обсъди и 

договори стратегическа рамка за дейностите. 

 

Ускорен подход 

 

График за петте линии 

Комисията работи по всички варианти за бързо увеличаване на потока от финансиране. Кои са партньорите по изпълнението ще зависи от естеството 

на извършваната дейност, за да се постигнат максимална ефективност и устойчивост. 

19 април 
Първа специална мярка на 

стойност 60 милиона евро за 

предоставяне на храна, подслон 

и здравни грижи за върнатите 

мигранти от Гърция, одобрена 

от Комисията. Тази сума ще 

покрие разходите, направени 

считано от 4 април, когато бяха 

върнати първите мигранти. 

22 април 
Кръгла маса с участието на 

международни финансови 

институции с цел 

разработването на набор от 

дейности за 

инфраструктурна и 

социално-икономическа 

подкрепа. 

 

Края на април 
Изготвя се специална 

мярка за образование 

и здравеопазване. 

Втората половина на 

2016 г. 

Комисията трябва да 

разработи подход за 

мрежа за социална 

закрила при извънредни 

обстоятелства и 

допълнителни мерки на 

стойност от порядъка на 

435 милиона евро. 

Непрекъснато 
Нови проекти в рамките на 

доверителния фонд на ЕС за Сирия 

в областите, които не са обхванати 

от други линии: достъп до пазара 

на труда, действия на общността, 

инициативи за безвъзмездни 

средства на по-малка стойност, 

други мерки за интеграция и 

„меки“ мерки. 


