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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 

Четвърти доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на Изявлението на ЕС и 

Турция 
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Увеличаване на средствата по Механизма за бежанците в Турция след Изявлението на ЕС и Турция 

Направление за 

финансиране по 

ускорения 

подход 

Хуманитарна помощ Специална мярка за 

подпомагане на върнатите 

мигранти 

Специална мярка от юли 

2016 г. за образование и 

здравеопазване 

Специална мярка от юли 

2016 г. за инфраструктура и 

социално-икономическа 

подкрепа 

Регионален доверителен фонд на ЕС в отговор на 

кризата в Сирия (Доверителен фонд на ЕС) 

Следващи 

стъпки 

От октомври 

Изпълнението на „Мрежата за 

социална закрила при извънредни 

обстоятелства“ (МСЗИО) започна 

през октомври 2016 г., за да бъдат 

достигнати близо 1 милион 

уязвими бежанци през 2017 г. 

От август 

Изпълнение на специалната 

мярка за подпомагане на 

върнатите мигранти 

От октомври 

Отпускане на преките 

безвъзмездни средства за 

образование и здравеопазване 

на стойност 300 милиона евро 

за всяка от двете области 

 

От август 

Подготовка на останалите 

споразумения за делегиране на 

правомощия с международни 

финансови институции (МФИ) 

Края на декември 

Очаква се да се подпишат два договора. В първия — 

на стойност 33 милиона евро — ще участват датския 

Червен кръст и турския Червен полумесец. Вторият 

— на стойност 5 милиона евро — ще се изпълнява от 

нидерландската НПО „Спарк“ и е насочен към 

осигуряване на висше  образование за уязвими 

сирийски младежи. 

 

От юни 
Подготовка на проекти в области, които не са 

обхванати от други направления: достъп до пазара на 

труда, дейности на общностите, инициативи за 

безвъзмездни средства с по-малка стойност, други 

мерки за интеграция и „меки“ мерки.  

Постижения Началото на септември 

Подписване на договора по линия 

на МСЗИО на стойност 

348 милиона евро. 

 

31 юли 

Подписване на договори на 

стойност 74 милиона евро в 

областта на здравеопазването, 

образованието, защитата и 

подготовката за зимата. 

 

3 юни 
Публикуване на плана за 

изпълнение на хуманитарни 

дейности на Комисията, 

включващ първия транш 

(505,65 милиона евро) 

 

Март/април 

Комисията подписва проекти със 

17 хуманитарни партньора на 

стойност 90 милиона евро. 

8 август 

Пряко споразумение за 

прилагането на специалната 

мярка за подпомагане на 

върнатите мигранти, подписано 

от турските органи на 8 август 

2016 г. 

Авансово плащане в размер на 

12 милиона евро, извършено на 

18 август 2016 г. 

 

19 април 
Специалната мярка на стойност 

60 милиона евро, предназначена 

за осигуряване на храна, подслон 

и здравни грижи за върнатите от 

Гърция мигранти. 

Oктомври 

Предварителни плащания на 

стойност 270 милиона евро 

 

Края на септември 

Подписване на преките 

безвъзмездни средства за 

образование и здравеопазване 

на стойност 300 милиона евро 

за всяка от двете области. 

28 ноември 

Подписване договор с KfW на 

стойност 50 милиона евро за 

построяването и оборудването 

на нови училища. 

28 юли 

Приемане на специална мярка в размер на 1,4 милиарда евро за образование, здравеопазване, общинска инфраструктура 

и социално-икономическа подкрепа, както и допълнителни средства в размер на 250 милиона евро за проекти „отдолу 

нагоре“, финансирани от Доверителния фонд на ЕС. 

 Юни 

На кръглите маси с 

международните финансови 

институции (МФИ) на 24 и 

29 юни специалната мярка бе 

обсъдена и одобрена 

 

 Юни  

Четири допълнителни проекта „отдолу нагоре“ на 

обща стойност 59 милиона евро, одобрени от Съвета 

на Доверителния фонд на ЕС през април и юни, за 

предоставяне на допълнителна подкрепа за 

образование и инфраструктура, висше образование, 

обучение за придобиване на умения, социална 

подкрепа.   

Май 

Сключени са договори за четири проекта на обща 

стойност 60 милиона евро, включително 

регионалният договор с УНИЦЕФ с компонент на 

стойност 37 милиона евро за Турция, подписан на 

4 март. 

Управление на Механизма 

График от 

април: 

 Април 

Ускорен подход, представен на 

Турция и доразвит, за да стане 

стратегическа концептуална 

бележка за прилагането на 

Механизма. 

 

12 май 

На 2-то заседание на ръководния 

комитет бе одобрена 

стратегическата концептуална 

бележка и бе представена 

независима оценка на нуждите. 

Одобрени бяха шест приоритетни 

13 юни 

Сертификатите за финансов 

принос на всички държави 

членки са получени. Те са на 

обща стойност 

2 милиарда евро, обещани за 

периода 2016—2017 г. 

30 юни 
На 3-то заседание на 

ръководния комитет е направен 

преглед на изпълнението и са 

обсъдени специалните мерки в 

областта на образованието, 

здравеопазването, общинската 

4 октомври 

4-то заседание на ръководния комитет 

 

Постоянно 

Докладване за изпълнението и съобщаване на 

постигнатите резултати, включително и с помощта на 

интерактивна карта1. 

                                                            
1
За повече информация относно начина на работа на Механизма и подробен преглед на финансираните проекти: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm
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области: хуманитарна помощ, 

управление на миграцията, 

образование, здравеопазване, 

общинска инфраструктура и 

социално-икономическа 

подкрепа. 

и социалната инфраструктура и 

социално-икономическата 

подкрепа преди одобрението на 

мярката от ръководството на 

Инструмента за 

предприсъединителна помощ 

(ИПП). 

 

12 януари 2017 г. 

5-то заседание на ръководния комитет 

 


