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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 

І ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.  НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПРОЦЕДУРАТА 

Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните 

предизвикателства, породени от военната агресия от страна на 

Руската федерация в Украйна за бежанците, пристигнали в 

Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на 

туризма 

2.  ПРИОРИТЕТНА/И ОС/И № И 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Приоритетна ос 6 „Действия по линия на сближаването за 

бежанците в Европа (CARE)“ 

3.  
ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ПРИОРИТЕТ № И 

НАИМЕНОВАНИЕ 

9i - Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на 

равните възможности и активното участие, и по-добрата 

пригодност за заетост. 

4.  СПЕЦИФИЧНА/И ЦЕЛ/И № 

И НАИМЕНОВАНИЕ 

ПО6, Специфична цел 1: Осигуряване на подкрепа на лицата, 

разселени от Украйна, на които е предоставена временна закрила. 

 

5.  РАЗГРАНИЧЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЯЕМОСТ 

Действията по тази процедура ще се изпълняват при спазване на 

демаркация с подкрепата за бежанците по линия на политиката на 

сближаване, подкрепата от фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ (ФУМИ), Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане и от други източници на 

финансиране.  

Демаркацията с програмите, предоставящи подкрепа чрез 

възстановяване на разходи, извършени от Министерство на 

туризма, за предоставена услуга – нощувка, закуска и топъл обяд, 

е на база периодите на предоставяне на подкрепата, а именно: 

 ОПИК 2014-2020 – разходи за периода 24.02-30.04.2022 г.;  

 ОПДУ 2014-2020 – разходи за периода 01-17.05.2022 г.; 

 OПОС 2014-2020 – разходи за периода 18-31.05.2022 г. 

С другите две програми, ОПРЧР 2014-2020 и ОП Храни и основно 

материално  подпомагане 2014-2020, демаркацията е както следва: 

 ОПРЧР подпомага дейности, които не попадат в обхвата на 

финансиране на ОПДУ 2014-2020 г., а именно бързо 

интегриране на пазара на труда, с гарантиран достъп до пазара 

на труда, на разселени лица от Украйна, пристигнали в 

България след 24.02.2022 г.; 
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 ОПХ 2014-2020 подкрепя осигуряване на топъл обяд, когато се 

установи такава нужда, на разселени лица от Украйна, на които 

е предоставена временна закрила и които не са получили 

подкрепа за обяд с финансиране чрез ЕСИФ . 

6.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТИТЕ 
2022 г. 

7.  ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ Територията на Република България. 

8.  ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

9.  БЮДЖЕТ ДО (В ЛЕВА) 40 000 000 лв. 

10.  ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Целева група на подкрепата са лица, потърсили убежище на 

територията на Република България, на които е предоставена 

временна закрила, вследствие на военната агресия от страна на 

Руската федерация в Украйна, включително и лица под 18 години.  

11.  ДРУГО (ДОБАВЯ СЕ ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТ) 

По тази процедура могат да бъдат финансирани само проекти, 

които не са били физически завършени или изцяло осъществени 

преди подаване на проектно предложение от Кандидата, 

независимо дали всички свързани плащания са направени от него 

или не. 

ІІ СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1 ЦЕЛИ НА ОПЕРАЦИЯТА 

Справяне с миграционните предизвикателства, предизвикани от 

конфликта в Украйна чрез осигуряване на първоначален прием и 

незабавна подкрепа на пристигащите в страната извънредно голям 

брой лица, бягащи от военните действия, водени на територията на 

Украйна. 

2 ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

Министерство на туризма 

Министерството на туризма е администратор на Програмата за 

ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна 

закрила в Република България в резултат на военните действия в 

Украйна, одобрена с РМС № 145/2022 г., изменена и допълнена с 

Решения № 181, 239, 241 и 298 на Министерския съвет от 2022 г.,  
която изцяло отговаря на необходимостта от спешна мобилизация 

за  справяне с непосредствените предизвикателства, пред които са 

изправени държавите членки, конкретно що се отнася до тези, 

които бягат от руската агресия. 

3 ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ Неприложимо 

4 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

КАНДИДАТИТЕ И 

ПАРТНЬОРИТЕ  

(ако е приложимо) 

Наличие на административен, финансов и оперативен капацитет за 

изпълнение на проектите, в съответствие с чл. 125, параграф 3, 

буква „г“ на Регламент (ЕС) № 1303/2013   
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5 ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ 

ДЕЙНОСТИ 

Осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл 

обяд на всяко разселено лице, пристигнало от Украйна в България 

и получило временна закрила. 

6 КАТЕГОРИИ ДОПУСТИМИ 

РАЗХОДИ 

Разходи за осигуряване на настаняване (нощувка) с включена 

закуска и топъл обяд на всяко разселено лице, съгласно 

Методология за прилагане на опростен вариант на разходите за 

подкрепа на основните нужди на бежанци от Украйна, 

пристигнали в България след 24.02.2022 г. Периодът, който е 

допустим по ОПДУ е 1-17 май 2022 г. 

7 
МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА 

ПОМОЩТА (В ЛЕВА) ПО 

ОТДЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ 
Неприложимо 

8 
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА 

ПОМОЩТА (В ЛЕВА) ПО 

ОТДЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ 
 40 000 000 лв. 

9 

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ 

СТРАНА НА 

БЕНЕФИЦИЕНТА  

(ако е приложимо) 

Неприложимо 

10 
ДРУГО  

(добавя се при необходимост) 
Неприложимо 

ІІІ ИНДИКАТОРИ ПО ОПДУ, ОТНОСИМИ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Общ брой на лицата, получили подкрепа  

 Общ брой деца под 18 г., получили подкрепа 

ІV ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОЦЕДУРАТА 

Военната агресия от страна на Руската федерация срещу съседна Украйна и продължаващият 

въоръжен конфликт промениха коренно положението със сигурността в Европа. В резултат на тази 

военна агресия Съюзът и по-специално източните му региони, включващи България са изправени 

пред значителен приток на хора които са били разселени от Украйна след 24 февруари 2022 г. Това 

представлява допълнително предизвикателство за публичните бюджети в момент, когато 

икономиките на държавите членки все още се възстановяват от въздействието на пандемията от 

COVID-19, и крие риск от отслабване на подготовката за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката. 

На държавите членки вече е предоставена възможност да финансират широк кръг от инвестиции, 

предвидени в оперативните им програми и насочени към справяне с миграционните 

предизвикателства, с подкрепа по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 

Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

(ФЕПНЛ), включително чрез допълнителните средства, предоставени под формата на Помощ за 

възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU), с цел да се 

предостави помощ за преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от 

COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовката за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката. Съществува опасност този натиск да подкопае способността на 
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държавите членки да преминат към устойчиво възстановяване на икономиката от пандемията от 

COVID-19.  

Същевременно някои държави членки, включително България се сблъскват със значителен брой 

пристигащи от Украйна лица, на които трябва да бъде предоставена незабавна подкрепа. 

Предвид настъпилите извънредни събития, породени от военните действия в Украйна, в резултат на 

които лицата, потърсили убежище на територията на Република България, имат нужда от подкрепа, 

чрез предприемането на конкретни действия за осигуряване тяхното настаняване на територията на 

страната е необходимо вземането на спешни мерки.  

Действията по процедурата са за справяне с миграционните предизвикателства, породени от 

военната агресия на Руската федерация срещу Украйна и са за покриване на основните нужди на 

бежанците от Украйна, подкрепени от Министерството на туризма – осигуряване на настаняване 

(нощувка), закуска и топъл обяд. 

Разходите, направени от Министерство на туризма за настаняване (нощувка), закуска и топъл обяд 

за периода 24 февруари-31 май 2022 г. ще са допустими по ОПДУ, ОПИК и ОПОС. Разграничението 

между трите програми ще бъде направено по времеви период на предоставената подкрепа. 

Периодът, който е допустим по ОПДУ е 1-17 май 2022 г. 

Чрез процедурата се очаква да бъдат подкрепени минимум 68 544 лица, потърсили убежище на 

територията на Република България в резултат на войната в Украйна, 27 768 от които лица под 18 

години, на които е предоставена временна закрила. 


