ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ“

Договор №

ФУМИ-ЕЕИП-02

Наименование на
външния
изпълнител

Предмет на договора

Дейност/и от проекта, за
която/които е сключен договора

„Експерт социална
интеграция на ГТД“
(физическо лице)

Да участва в разработването на
съдържание на „Карта на умения,
интереси
и
потенциал
за
развитието им“, отговаряйки за
компилирането и прилагането на
съвременни методи и подходи
относно социалната интеграция
на граждани на трети държави
(ГТД), както и компилиране и
прилагане на съвременни методи
и подходи от когнитивната наука,
в процеса на разработване на
съдържание на картата.
Да участва в компетенциите си в
областта
на
социалната
интеграция на ГТД и познанията
си за съвременните методи и
подходи,
приложими
към
интеграцията
на
ГТД,
включително
методите
и
подходите от когнитивната наука,
като същите прилага в процесите
по
обработка,
анализ
и
обобщаване
на
резултатите
(индивидуални и обобщени),
получени от попълнените от ГТД
карти.

Дейност 2 – „Дейности, насочени към
ранна оценка на специфични умения,
интереси и потенциал за развитие на
лични проекти за заетост, в т.ч.
предприемачески,
на
новопристигнали ГТД с оглед
идентифициране
на
възможностите/сценариите
за
включване в пазара на труда“, поддейност 2.1. „Разработване на
съдържание на „Карта на умения,
интереси и потенциал за развитието
им“ и под-дейност 2.3. „Обработка,
анализ и обобщаване на получените
резултатите от „Карта на умения,
интереси и потенциал за развитието
им“.
Дейност 7 - „Дейности за измерване
на въздействието и промяната на
възприятията
на
зрителската
аудитория и отчитане постигнатите
резултати
в
борбата
с
предразсъдъците и стереотипите на
приемащото
общество
относно
представителите на целевата група“,
под-дейност
7.2.
„Осигуряване
измеримост
на
постигнатите
резултати
спрямо
борбата

Стойност на
договора

Период на
изпълнение
на договора

3 840.48 лв.

31.05.2019 г.
27.11.2021 г.

Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, финансиран по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 812108-27/27.05.2019 г. с Бенефициент
– ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ и Отговорен орган - ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ“

Договор №

Наименование на
външния
изпълнител

Предмет на договора
Да участва в разработването на
съдържание
на
въпросник,
насочен
към
широката
общественост на Р България и поконкретно,
отчитайки
планирания
в
проекта
териториален
обхват
на
предвидените
интеграционни
мерки спрямо ГТД, а именно:
област Бургас, съдържанието на
въпросника да е насочено към
общини
и
общински
администрации на територията на
област
Бургас;
НПО
функциониращи на територията
на област Бургас и работещи с
целевата
група
и
други
релевантни организации относно
нагласите й към представителите
на специфичните целеви групи по
проекта (ГТД). В процеса на
разработване на въпросника да
участва,
отговаряйки
за
компилирането и прилагането на
съвременни методи и подходи
относно социалната интеграция
на ГТД, включително методи и
подходи от когнитивната наука;

Дейност/и от проекта, за
която/които е сключен договора

Стойност на
договора

Период на
изпълнение
на договора

с/промяната на предразсъдъците и
стереотипите
на
приемащото
общество относно представителите на
целевата група от проведената
национална кампания за увеличаване
на осведомеността на приемащото
общество относно ползите за него от
интегрирането на ГТД“.

Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, финансиран по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 812108-27/27.05.2019 г. с Бенефициент
– ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ и Отговорен орган - ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ“

Договор №

Наименование на
външния
изпълнител

Предмет на договора

Дейност/и от проекта, за
която/които е сключен договора

Стойност на
договора

Период на
изпълнение
на договора

да осъществява мониторинг на
социалната интеграция на ГТД в
предвидените
по
проекта
интеграционни мерки; да участва
с компетенциите си в областта на
социалната интеграция на ГТД и
познанията си за съвременните
методи и подходи, приложими
към интеграцията на ГТД,
включително методи и подходи
от когнитивната наука, като
същите прилага в процесите по
обработка, обобщаване и анализ
на получени данни и информация
на база попълнени въпросници от
провеждането
на
он-лайн
проучване на предразсъдъците и
стереотипите на приемащото
общество на Р България относно
представителите на целевата
група (ГТД), съответно – в
началото на изпълнение на
проекта; междинно – в края на
първата година от изпълнението
на проекта и след провеждането
на националната кампания по
проекта.

Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, финансиран по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 812108-27/27.05.2019 г. с Бенефициент
– ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ и Отговорен орган - ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ“

Договор №

ФУМИ-ЕЕИП-03

Наименование на
външния
изпълнител

Предмет на договора

Дейност/и от проекта, за
която/които е сключен договора

„Експерт-работа с
уязвими групи ГТД“
(физическо лице)

Да участва в разработването на
съдържание на „Карта на умения,
интереси
и
потенциал
за
развитието им“, отговаряйки за
компилирането и прилагането на
съвременни методи и подходи
при специфичната работа с
уязвими групи граждани на трети
държави
(ГТД),
съгласно
дефиницията за „Уязвими лица“
по Директива 2008/115/ ЕО на
Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008
година относно общите стандарти
и процедури, приложими в
държавите-членки за връщане на
незаконно пребиваващи ГТД,
както и компилиране и прилагане
на съвременни методи и подходи
от психологията, в частност
трудотерапията, като същите
прилага
в
процеса
на
разработване на съдържание на
картата.
Да участва с компетенциите си в
областта на специфичната работа
с уязвими групи ГТД и
познанията си за съвременните

Дейност 2 – „Дейности, насочени към
ранна оценка на специфични умения,
интереси и потенциал за развитие на
лични проекти за заетост, в т.ч.
предприемачески,
на
новопристигнали ГТД с оглед
идентифициране
на
възможностите/сценариите
за
включване в пазара на труда“, поддейност 2.1. „Разработване на
съдържание на „Карта на умения,
интереси и потенциал за развитието
им“ и под-дейност 2.3. „Обработка,
анализ и обобщаване на получените
резултатите от „Карта на умения,
интереси и потенциал за развитието
им“.
Дейност 7 - „Дейности за измерване
на въздействието и промяната на
възприятията
на
зрителската
аудитория и отчитане постигнатите
резултати
в
борбата
с
предразсъдъците и стереотипите на
приемащото
общество
относно
представителите на целевата група“,
под-дейност
7.2.
„Осигуряване
измеримост
на
постигнатите
резултати
спрямо
борбата

Стойност на
договора

Период на
изпълнение
на договора

3 840.48 лв.

31.05.2019 г.
27.11.2021 г.

Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, финансиран по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 812108-27/27.05.2019 г. с Бенефициент
– ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ и Отговорен орган - ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ“

Договор №

Наименование на
външния
изпълнител

Предмет на договора
методи и подходи, включително
методите
и
подходите
от
психологията и в частност –
трудотерапията, приложими към
уязвимите групи ГТД, съгласно
Директива
2008/115/ЕО
на
Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008
година, като същите прилага в
процесите по обработка, анализ и
обобщаване
на
резултатите
(индивидуални и обобщени),
получени от попълнените от ГТД
карти.
Да участва в разработването на
съдържание
на
въпросник,
насочен
към
широката
общественост на Р България и поконкретно,
отчитайки
планирания
в
проекта
териториален
обхват
на
предвидените
интеграционни
мерки спрямо ГТД, а именно:
област Бургас, съдържанието на
въпросника да е насочено към
общини
и
общински
администрации на територията на
област
Бургас;
НПО,

Дейност/и от проекта, за
която/които е сключен договора

Стойност на
договора

Период на
изпълнение
на договора

с/промяната на предразсъдъците и
стереотипите
на
приемащото
общество относно представителите на
целевата група от проведената
национална кампания за увеличаване
на осведомеността на приемащото
общество относно ползите за него от
интегрирането на ГТД“.

Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, финансиран по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 812108-27/27.05.2019 г. с Бенефициент
– ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ и Отговорен орган - ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ“

Договор №

Наименование на
външния
изпълнител

Предмет на договора

Дейност/и от проекта, за
която/които е сключен договора

Стойност на
договора

Период на
изпълнение
на договора

функциониращи на територията
на област Бургас и работещи с
целевата
група
и
други
релевантни организации относно
нагласите й към представителите
на специфичните целеви групи по
проекта (ГТД). В процеса на
разработване на въпросника да
участва,
отговаряйки
за
компилирането и прилагането на
съвременни методи и подходи
при специфичната работа с
уязвими групи ГТД, включително
методи
и
подходи
от
психологията и в частност –
трудотерапията; да осъществява
мониторинг на интеграционните
мерки, предвидени по проекта
спрямо уязвимите групи ГТД; да
участва с компетенциите си в
областта на специфичната работа
с уязвими групи ГТД и
познанията си за съвременните
методи и подходи, приложими
към уязвимите групи ГТД,
съгласно Директива 2008/115/ЕО
на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008
Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, финансиран по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 812108-27/27.05.2019 г. с Бенефициент
– ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ и Отговорен орган - ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ“

Договор №

Наименование на
външния
изпълнител

Предмет на договора

Дейност/и от проекта, за
която/които е сключен договора

Стойност на
договора

Период на
изпълнение
на договора

Дейност
3
–
„Дейности
за
ориентиране
и
насочване
на
новопристигнали ГТД по умения и
интереси към включване в различни
тематично-ориентирани семинари за
придобиване на нови умения и
знания, приложими за насърчаване на
предприемачеството, с акцент –

9 100.00 лв.

01.10.2019 г.
01.12.2021 г.

година, включително методите и
подходите от психологията и в
частност – трудотерапията, като
същите прилага в процесите по
обработка, обобщаване и анализ
на
получените
данни
и
информация на база попълнени
въпросници от провеждането на
он-лайн
проучване
на
предразсъдъците и стереотипите
на приемащото общество на Р
България
относно
представителите на целевата
група (ГТД), съответно: в
началото на изпълнение на
проекта; междинно – в края на
първата година от изпълнението
на проекта и след провеждането
на националната кампания по
проекта.

ФУМИ-ННИ-01

Наемодател
(физическо лице)

Наемодателят предоставя на
наемателя
за
временно
и
възмездно ползване недвижим
имот (и имущество) с площ от
64.52 кв. м., находящ се на
партерен етаж на сграда, състоящ
се от зала, склад и тоалетна, с

Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, финансиран по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 812108-27/27.05.2019 г. с Бенефициент
– ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ и Отговорен орган - ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ“

Договор №

Наименование на
външния
изпълнител

ФУМИ-ИС-01

„Вилоксофт“ ООД

ФУМИ-МГТДС-01

„Експерт-Мениджър
на ГТД случай“
(физическо лице)

Предмет на договора

Дейност/и от проекта, за
която/които е сключен договора

административен
адрес:
гр. женското предприемачество сред
Поморие, ул. „Тутхон“ № 17.
целевата група, под-дейност 3.1.
„Ориентиране и насочване на
новопристигнали ГТД по умения и
интереси“.
Създаване и поддържане в
периода на изпълнение на
проекта
на
1
специална
уебстраница,
посветена
на
проекта,
в
т.ч.
хостинг;
периодично
качване
на
уебстраницата на предоставена
Дейност 8 – „Дейности по
информация; оформление на
осигуряване на информация и
уебстраницата
на
онлайн
публичност на проекта“
базирани
въпросници
и
инструмент за обобщаване на
отговори по тях и други
идентифицирани
дейности,
изискващи ИКТ помощ при
функционирането
на
уебстраницата.
Дейности,
свързани
с Дейност
3
–
„Дейности
за
ориентиране и насочване на ориентиране
и
насочване
на
новопристигнали ГТД по умения новопристигнали ГТД по умения и
и интереси към включване в интереси към включване в различни
различни тематично-ориентирани тематично-ориентирани семинари за
семинари за придобиване на нови придобиване на нови умения и
умения и знания, приложими за знания, приложими за насърчаване на

Стойност на
договора

Период на
изпълнение
на договора

7 333.33 лв.
(без ДДС)

11.10.2019 г.
27.11.2021 г.

26 071.92 лв.

28.11.2019 г.
27.11.2021 г.

Проект BG65AMNP001-2.005-0002 „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, финансиран по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 812108-27/27.05.2019 г. с Бенефициент
– ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ и Отговорен орган - ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ”-МВР

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ“

Договор №

ФУМИ-НФО-01

Наименование на
външния
изпълнител

„Балканконсулт-ВТ“
ЕООД

Предмет на договора
насърчаване
на
предприемачеството, с акцент
женското-предприемачество
и
дейности, свързани с насочване
на базата на индивидуалните
оценки на ГТД, включили се в
проекта, към подходящ за тях
тематично-ориентиран семинар /
семинари, като им се посочват
конкретните предимства, вкл.
уменията и знанията, които
същите ще придобият, с оглед
вземане на информирано решение
за включване на съответния ГТД
в провеждането му/им.
Дейности,
свързани
с
идентифициране, в резултат на
работата с представителите на
целевата група по предходните
проектни дейности, на добри
примери за успешно интегрирали
се и включили се на пазара на
труда ГТД.
Извършване
на
независим
финансов одит на счетоводната
документация
по
проект
BG65AMNP001-2.005-0002.

Дейност/и от проекта, за
която/които е сключен договора

Стойност на
договора

Период на
изпълнение
на договора

1 584.00 лв.
(без ДДС)

05.12.2019 г.
27.11.2021 г.

предприемачеството, с акцент –
женското предприемачество сред
целевата група“, под-дейност 3.1.
„Ориентиране и насочване на
новопристигнали ГТД по умения и
интереси“.
Дейност 6 – „Дейности за борба с
предразсъдъците и стереотипите на
приемащото
общество
относно
представителите на целевата група“,
под-дейност 6.1. „Идентифициране
на добри примери за успешно
интегрирали се и включили се на
пазара на труда ГТД, вкл. успешно
реализирани лични проекти за
заетост, в т.ч. предприемачески, на
новопристигнали ГТД, и получаване
от
съответните
лица
на
заявка/съгласие за включване в
заснемането на рекламни клипове
и/или филми с участието на самите
идентифицирани ГТД“.
Дейност 1 „Дейности, свързани с
организация и
управление на
проекта“, под-дейност 1.3. „Отчитане
на проекта от ЕУП пред ОтО и ОдО“.
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