
 
 
 

Проект 
„Укрепване на капацитета за доброволно връщане“ 

 
Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, 

миграция и интеграция” 2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейския съюз и 
бюджета на Република България 

 
Обща цел на проекта: 
 
Подобряване на управлението на връщането в България чрез насърчаване и подпомагане на 
доброволното връщане на граждани на трети страни (ГТС). С изпълнението на целта ще се 
подпомогне прилагането на мерки за доброволно връщане и реинтеграция чрез изграждане 
на капацитет на институциите в България. 
 
Целеви групи: 
 
Служители на институции, отговорни за процеса на връщането. В проекта ще бъдат обхванати 
служители на ДАБ, Министерство на вътрешните работи, както и служители на български  
неправителствени организации или международни организации, които предоставят подкрепа 
на ГТС, включително и уязвими лица в България и могат да осъществяват дейности по 
насърчаване и изпълнение на мерки за доброволно връщане. 
 
ГТС, които могат да решат да се възползват от възможностите за доброволно връщане.  
 
Кратко описание на проекта: 
 
Проектът ще предложи на националните органи практически знания под формата на работни 
посещения в държави от ЕС с доказан опит в мерките за доброволно връщане и реинтеграция, 
както и работни посещения в държави на произход на мигрантите.  
Също така ще бъдат организирани и проведени 5 обучителни семинара за 150 представители 
на български държавни институции и други организации, с участието на експерти от държави- 
членки на ЕС и страни на произход. 
В рамките на проекта ще бъдат разработени и представени пред заинтересованите страни и 
набор от мерки, които могат да подобрят координацията между институциите в областта на 
връщането въз основа на най-добрите практики на европейско равнище. 
 
Индикатори: 
 

 Брой разработени стандартни оперативни процедури за доброволно връщане  - 1 

 Брой лица, обучени по теми в областта на връщането – 150 
 Брой обучителни посещения в държави от ЕС – 2 

 Брой обучителни посещения в държави на произход - 2 

 Брой проведени обучителни семинари – 5 
 
Дейности по проекта:  
 

 Обучителни семинари за служители на държавни институции и НПО, ангажирани в 
областта на доброволните връщания; 



 

 Посещения на терен в държави от ЕС и държави на произход с цел обмен на опит и 
добри практики; 

 Разработване на стандартни оперативни процедури за координация в областта на 
доброволните връщания. 
 

Стартова дата: 28.01.2021 
Крайна дата: 28.01.2023 
Време за изпълнение: 24 месеца 


