
 

BG    BG 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 7.6.2016 г. 

COM(2016) 385 final 

ANNEX 3 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА 

БАНКА 

относно създаването на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на 

европейската програма за миграцията 
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Приложение 3: Примери на финансирани от ЕС основни текущи действия
1  

 

Район на 

дейност 

 

Наименование на проекта 

 

Финансиране 

от ЕС 

 

Рамка за финансиране 

Афганистан, 

Пакистан, 

Бангладеш 

Действия за подобряване на 

реинтеграцията за Афганистан, 

Бангладеш и Пакистан в областта 

на миграцията/връщането 

90,1 милиона 

евро 

Регионална програма за 

Азия (ИСР) [Инструмент 

за сътрудничество за 

развитие] и МИП 

[Многогодишна 

индикативна програма] за 

Афганистан 

Турция Непосредствени нужди на 

сирийските бежанци в Турция (16 

отделни проекта) 

90 милиона 

евро 

Хуманитарна 

помощ/Механизъм за 

бежанците в Турция 

Палестина Вноска на ЕС за бюджета за 

2016 г. на програмата на UNRWA 

[Агенция на ООН за подпомагане 

и строителство  за палестинските 

бежанци в Близкия изток] 

82 милиона 

евро 

Европейски инструмент 

за съседство 

Турция, 

Ливан, 

Йордания, 

Ирак 

Qudra — Устойчивост на 

сирийските бежанци, вътрешно 

разселените лица и приемащите 

общности в отговор на кризите в 

Сирия и Ирак 

70 милиона 

евро 

Регионален доверителен 

фонд на ЕС в отговор на 

кризата в Сирия 

Турция Специална мярка относно 

връщанията 

60 милиона 

евро 

Инструмент за 

предприсъединителна 

помощ/Механизъм за 

бежанците в Турция 

Ливан, 

Йордания 

Непосредствени нужди на 

сирийските ученици за достъп до 

формално образование 

53 милиона 

евро 

Регионален доверителен 

фонд на ЕС в отговор на 

кризата в Сирия 

Бангладеш Програма за устойчив поминък 55 милиона 

евро 

МИП за Бангладеш (ИСР) 

Йордания Помощ за бюджета на 

министерството на образованието 

за справяне с кризата със 

сирийските бежанци 

52,5 милиона 

евро 

Европейски инструмент 

за съседство 

                                                            
1 Решаване на въпросите, свързани с миграцията, или преодоляване на първопричините за нея. 
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Турция Непосредствени нужди на 

сирийските ученици в Турция за 

достъп до формално образование 

50 милиона 

евро 

Регионален доверителен 

фонд на ЕС в отговор на 

кризата в 

Сирия/Механизъм за 

бежанците в Турция 

Сомалия Подобряване на способността за 

реагиране на Сомалия в областта 

на управлението и интегрирането 

на смесени миграционни потоци 

50 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

(като част от 

програмата за 

регионално развитие на 

Африканския рог за 125 

милиона евро) 

Етиопия Изграждането на устойчивост в 

Етиопия (RESET II) 

47 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Южен 

Судан 

Подобряване на предоставянето на 

основно образование чрез 

подобрено управление и обучение 

на преподавателите в Южен Судан 

— IMPACT 

45,6 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Афганистан Подкрепа за афганистанските 

изселени лица  

45 милиона 

евро 

Регионална програма за 

Азия (ИСР) 

Източна 

Африка и 

Африкански 

рог 

По-доброто управление на 

миграцията в подкрепа на процеса 

от Хартум 

40 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Сенегал Развитие на заетостта в Сенегал: 

укрепване на 

конкурентоспособността на 

предприятията и пригодността за 

заетост в районите на произход 

40 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Турция Социално-икономическо развитие 

чрез разминиране и повишаване на 

капацитета за наблюдение на 

границите на източните граници 

на Турция — фаза 2 

40 милиона 

евро 

Инструмент за 

предприсъединителна 

помощ 

Южен 

Судан 

Извънредна операция в отговор на 

конфликта в Южен Судан 

32 милиона 

евро 

Хуманитарна помощ 

Ливан Предоставяне на 

многофункционална парична 

помощ за посрещане на нуждите 

на уязвимите сирийските бежанци 

31,3 милиона 

евро 

Хуманитарна помощ 
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в Ливан 

Афганистан Програма „Работни места за мир“ 30 милиона 

евро 

МИП за Афганистан 

(ИСР) 

 

Нигер Подкрепа за селскостопанския 

сектор в транзитните зони на 

Тахуа и Агадез в Нигер 

30 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Етиопия Програма за регионално развитие 

и защита в Етиопия 

30 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

(като част от 

програмата за 

регионално развитие на 

Африканския рог за 125 

милиона евро) 

Сирия Спешна хранителна помощ за 

хората, засегнати от вълненията в 

Сирия 

30 милиона 

евро 

Хуманитарна помощ 

Пакистан Хранителни програми 30 милиона 

евро 

МИП за Пакистан (ИСР) 

Ливан Осигуряване на защита и 

хуманитарна помощ за бежанците, 

живеещи в Ливан 

30 милиона 

евро 

Хуманитарна помощ 

Ливан Защита и помощ на бежанците и 

търсещите убежище в Ливан 

29,7 милиона 

евро 

Хуманитарна помощ 

В световен 

мащаб 

(избрани 

държави) 

Всеобщото здравно осигуряване 

— СЗО 

28 милиона 

евро 

ИСР — ГОБП [глобални 

обществени блага и 

предизвикателства] 2014 

— 2020 г. 

Турция Образователна инфраструктура, 

професионално обучение и 

социална подкрепа за сирийските 

бежанци 

27 милиона 

евро 

Регионален доверителен 

фонд на ЕС в отговор на 

кризата в 

Сирия/Механизъм за 

бежанците в Турция 

Чад Устойчивост в езерото Чад 27 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Нигер Развитие и местно управление за 

по-добро управление на 

миграционните потоци 

25 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 
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Буркина 

Фасо 

Програма за ОПВР, целяща 

укрепване на устойчивостта на 

уязвимите общности за 

продоволствена и хранителна 

несигурност в северните зони на 

Буркина Фасо 

25 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Пакистан Помощ за изселени лица в 

Пакистан 

22 милиона 

евро 

Регионална програма за 

Азия (ИСР) 

Нигерия Подобряване на капацитета за 

управление на конфликти на 

държавно и общностно равнище в 

североизточната част на Нигерия 

21 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Ливан Образование, изграждане на 

капацитет на централно и местно 

равнище и смекчаване на 

конфликти в приемащите 

общности 

20,5 милиона 

евро  

Европейски инструмент 

за съседство и 

партньорство 

Камерун Устойчивост — отговор на 

въздействието на вътрешните и 

външните миграционните потоци 

в северните региони на Камерун 

20 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Мали Подкрепа за мирните 

споразумения чрез устойчивост и 

достъп до основни услуги в 

северната част на Мали 

20 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Сенегал Подкрепа за намаляването на 

миграционните потоци чрез 

създаване на възможности за 

работа в селските райони в 

Сенегал; създаване на 

индивидуални и селски стопанства 

(стопанства „Naatangué“) в 

регионите с висок миграционен 

потенциал 

20 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Южен 

Судан 

Предоставянето на основни 

здравни услуги в Южен Судан 

20 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Етиопия Овладяване на незаконната 

миграция в северна и централната 

част на Етиопия 

20 милиона 

евро 

Извънреден доверителен 

фонд за Африка на ЕС 

Турция Повишаване на капацитета на 

турската брегова охрана да 

20 милиона Инструмент, допринасящ 

за стабилността и 
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провежда операции по издирване 

и спасяване 

евро мира/Механизъм за 

бежанците в Турция 

Бангладеш Развитие на умения 20 милиона 

евро 

МИП за Бангладеш (ИСР) 

Молдова Подкрепа за изпълнението на план 

за действие за либерализиране на 

визовия режим 

20 милиона 

евро 

Европейски инструмент 

за съседство и 

партньорство 

 

ЕС финансира редица други важни инициативи, които допринасят за подобряване на 

ефективното и цялостно управление на миграцията в държавите партньори. Тези проекти 

включват:  

 Подкрепа за диалога между ЕС и Африка за миграция и мобилност (18,9 милиона 

евро/Панафриканска програма); 

 Дейности, свързани с икономическата сигурност, програмата WASH, здравеопазването 

и защитата в Сирия (15 милиона евро/ хуманитарна помощ); 

 Регионални програми за развитие и защита в Северна Африка (13 милиона евро/ФУМИ 

и ЕИС), Африканския рог (125 милиона евро/Доверителен фонд за Африка на ЕС и 

ФУМИ) и Близкия изток (12,3 милиона евро); 

 Насърчаване на интеграцията на мигрантите в Мароко (10 милиона евро/ЕИС); 

 Регионалната подкрепа за управление на миграцията в Западните Балкани, насочено 

към защитата на мигрантите (8 милиона евро/ИПП); 

 проект Euromed Migration IV в региона на южното съседство (7 милиона евро/ЕИС); 

 Целеви инициативи за подкрепа на партньорствата за мобилност ЕС-Тунис и ЕС-

Мароко (5 милиона евро за всяко партньорство/ГОБП); 

 Разработването на стратегии за защита на лица, нуждаещи се от международна закрила, 

в градска среда в Турция (2,3 милиона/ИПП). 


