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EASO е агенция на Европейския съюз (ЕС), създадена по силата на
Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета.
Службата изпълнява ключова роля за конкретното прилагане на общата
европейска система за убежище (ОЕСУ). Тя е създадена с цел засилване на
практическото сътрудничество по въпросите на убежището и подпомагане
на държавите членки за изпълнението на задълженията им на европейско
и международно равнище за предоставяне на защита на нуждаещи се
лица. EASO изпълнява функциите на център за експертни знания в областта
на убежището. Освен това Службата предоставя подкрепа на държавите
членки, чиито системи за убежище и прием са подложени на особен натиск.
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SUPPORT IS OUR MISSION

Задачи на EASO
Целта на ЕАSO е да улеснява, координира и
укрепва практическото сътрудничество между
държавите членки по многобройните аспекти в
областта на убежището.
EASO предоставя:

Мисия на EASO
Мисията на EASO е да допринася за
изграждането на обща европейска система за
убежище (ОЕСУ), като подкрепя, насърчава,
координира и укрепва практическото
сътрудничество между държавите членки
в качеството си на независим център за
експертен опит в областта на убежището.

1. практическа и техническа подкрепа на
държавите членки;
2. оперативна подкрепа на държавите членки
със специфични нужди и на държавите членки,
подложени на особен натиск върху техните
системи за убежище и прием, включително
координация на екипи за подкрепа в областта на
убежището, съставени от национални експерти в
областта на убежището;
3. научни разработки в помощ на политиките и
законодателството на ЕС във всички области с
пряко или косвено въздействие върху областта на
убежището.

Основни акценти в дейността
на EASO
EASO предоставя различни видове подкрепа:
постоянна подкрепа: подкрепа и стимулиране на
еднакво качество на процедурите за предоставяне
на убежище чрез общо обучение, общи учебни
материали в областта на убежището, еднакво
качество и обща информация за държавата на
произход (ИДП);
специална подкрепа: съобразена с конкретните
нужди помощ, изграждане на капацитет,
разпределяне, специфична подкрепа и специални
инструменти за контрол на качеството;
спешни мерки за подкрепа: организиране на мерки
за солидарност с държави членки, подложени на
особен натиск, чрез предоставяне на временна
подкрепа и помощ за възстановяване или изграждане
отново на системите за убежище и прием;
информационна и аналитична подкрепа:
споделяне и обединяване на информация и данни,
анализ и оценка на равнище ЕС, включително
анализ и оценка на общи тенденции в ЕС;

Седалището на EASO
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подкрепа на трети държави (т.е. на страни, които
не са членки на ЕС): подпомагане на външното
измерение на ОЕСУ, подпомагане на партньорствата
с трети държави за достигане до общи решения,
включително чрез изграждане на капацитет
и регионални програми за закрила, както и
координиране на действията на държавите членки
относно пренастаняването.

© DOI Malta

Представяне на логото на EASO, церемония по откриването, Валета, 19 юни 2011 г.

Принципи на ЕАSO за
изпълнението на задачите на
Службата:

Принос на EASO към Механизма
за ранно предупреждение,
готовност и управление на кризи

• организиране на подкрепа и помощ за общи или
конкретни нужди на системите за убежище на
държавите членки;
• координиране и стимулиране на оперативното
сътрудничество между държавите членки и
повишаване на качеството;

За да помогне на държавите членки да бъдат
по-добре подготвени за справяне с променящите
се потоци на търсещи убежище лица, ЕС създаде
Механизъм за ранно предупреждение, готовност и
управление на кризи. EASO създаде система за ранно
предупреждение и готовност (СРПГ), която допринася
за работата на Механизма по следния начин:

• работа като независим център за експертни
знания в областта на убежището;

Ранно предупреждение:

• организиране на общи анализи и оценки на
данните в областта на убежището;
• улесняване и стимулиране на съвместни
дейности и осигуряване на съгласуваност в
областта на убежището;
• ангажиране с всички отговорности на държавите
членки;
• зачитане на отговорността на държавите членки и
на техните решения в областта на убежището;
• сътрудничество с Европейската комисия,
Европейския парламент и Съвета на Европейския
съюз, както и с други институции, агенции и
органи на ЕС;
• привличане на международни организации и
гражданското общество;
• изпълнение на задълженията на Службата като
ориентирана към услугите, безпристрастна
и прозрачна организация в правната,
политическата и институционалната рамка на ЕС.

• EASO предоставя периодично регионален преглед
и анализ на тенденциите в областта на убежището
и мотивиращите фактори, свързани с държавата на
произход и приемащата държава, както и рискови
сценарии. Тези продукти се изготвят въз основа
на данни, предоставени от държавите членки,
Евростат, Европейската агенция за управление на
оперативното сътрудничество по външните граници
на държавите членки на ЕС (Frontex), Службата на
Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН)
и Международната организация по миграция, наред
с други, и се допълват с изготвената от EASO актуална
информация за държавата на произход (ИДП).

Готовност:
• EASO предоставя инструменти, предназначени да
помогнат на държавите членки да са подготвени за
ситуации на навлизане на търсещи убежище лица
и промени в броя на тези лица, като предоставя
обучение, ИДП, инструменти за управление на
качеството и подкрепа за анализ и прилагане на
законодателството на ЕС.

Управление на кризи:
• Основна задача на EASO е да оказва подкрепа
на държавите членки, които са подложени на
особен натиск. Службата изпълнява тази задача
посредством редица оперативни мерки като
разгръщане на екипи за подкрепа в областта
на убежището (ЕПОУ).
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Обучение на EASO

Обучение на EASO
EASO предоставя обучение и разработва учебни
материали в помощ на повишаването на качеството
и хармонизирането в областта на убежището, като с
това допринася за прилагането на ОЕСУ. В основата
на дейностите за обучение на EASO е учебният
план на EASO, който представлява обща система
за професионално обучение, предназначена за
длъжностни лица в областта на убежището и други
целеви групи като ръководители и служители по
правните въпроси в целия ЕС. Обучението на EASO
обхваща основните аспекти на процедурата за
предоставяне на убежище и практиката в областта
на убежището в рамките на интерактивни модули.
Освен това EASO разработва обучение за съдебните
органи и участва в други съответни инициативи за
обучение. Това включва разработване на обучение
за сътрудничество с други агенции на ЕС.
Наред с дейностите за постоянна подкрепа EASO
провежда ad hoc учебни занятия в отговор на
конкретни потребности на държави членки,
подложени на особен натиск. Службата е провела
учебни занятия в подобен контекст в България,
Гърция, Италия, Люксембург и Швеция.
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Информация за държавата
на произход
Понятието „информация за държавата на
произход“ (ИДП) се отнася до информация за
държавите, от които произхождат търсещите
убежище лица. Тази информация има ключово
значение за длъжностните лица в областта на
убежището по време на разглеждането на молбите
за убежище. ИДП може да има важно значение за
прилагането на ОЕСУ. Във връзка с ИДП EASO:
• събира целенасочена, подходяща, надеждна,
точна и актуализирана информация за държавата
на произход по прозрачен и безпристрастен начин;
• управлява и развива общия интернет портал на
ЕС за ИДП, който представлява обща точка за
достъп до информация и предлага на държавите
членки достъп до допълнителни ресурси;
• изготвя общ формат и методология за набавяне
и представяне на информация за държавата на
произход с цел хармонизиране на практиките в
областта на ИДП;
• изготвя доклади за ключови държави на
произход, основани на посочените по-горе
общ формат и методология; през 2012 г. EASO
публикува два доклада за Афганистан;
• организира посветени на отделни държави
семинари за практическо сътрудничество с цел
обмен на ИДП и обсъждане на практиките, и
осъществява действия в отговор на различни
потребности от информация на държавите членки.

Специална и спешна подкрепа,
предоставяна от EASO
EASO предоставя два вида специфична подкрепа
на държавите членки: „специална подкрепа“ и
„спешна подкрепа“. Специалната подкрепа обхваща
съобразена с конкретните нужди помощ, изграждане
на капацитет, подпомагане и координиране на
разпределянето, специфична подкрепа и специални
инструменти за контрол на качеството. Спешните
мерки за подкрепа включват организиране на
мерки за солидарност с държави членки, подложени
на особен натиск, чрез предоставяне на временна
подкрепа и помощ за възстановяване или изграждане
отново на системите за убежище и прием. Следват
някои примери за изпълнени от EASO мерки за подкрепа.

на гражданството (в тясно сътрудничество с Frontex),
подкрепа в областите на финансирането от ЕС,
събирането и анализа на статистически данни и ИДП.
Съобразно исканията на гръцкото правителство EASO
може да реорганизира или разшири своите дейности.

Спешна подкрепа на EASO за Гърция

Специална подкрепа на EASO за Италия

В отговор на искане, подадено от гръцкото
правителство през февруари 2011 г., EASO прие
да предостави помощ на Гърция във връзка с
изграждането на нова Служба в областта на
убежището, Служба за първоначално приемане и
Апелативен орган, и като цяло в областта на приемът,
както и за намаляване на броя на изчакващите
разглеждане случаи чрез изпращане на експерти от
различни държави — членки на ЕС, в рамките на т.нар.
екипи за подкрепа в областта на убежището (ЕПОУ).
В рамките на първия етап от работата по предоставяне
на подкрепа на Гърция, който приключи през март
2013 г., EASO осъществи изпращане и управление на
работата на 70 експерти от 14 държави членки. Тези
експерти работиха в рамките на 52 ЕПОУ. В отговор
на искане на гръцкото правителство за допълнителна
подкрепа, отправено в началото на 2013 г., EASO
ще продължи да оказва подкрепа на Гърция до
декември 2014 г. В рамките на този втори етап EASO
подпомага Гърция посредством разгръщане на
ЕПОУ, които предоставят обучение за установяване

Подписване на оперативния план с България, Букурещ, 17 октомври 2013 г.

На 4 юни 2013 г. EASO и Италия подписаха план за
специална подкрепа, който предвижда предоставяне
на специална подкрепа от EASO на Италия до края на
2014 г. в редица приоритетни области като събиране
и анализ на данни, ИДП, системата от Дъблин,
системата за прием и капацитета за неотложна
реакция, както и на обучение за независимата
съдебна система. Предстоящото приемане на новия
законодателен пакет на ЕС в областта на убежището,
в съчетание със значителните колебания на броя
на пристигащите имигранти и необходимостта от
гарантиране на високото качество на процедурите
за предоставяне на убежище и прием, са факторите,
които мотивираха Италия да поиска подкрепа от EASO
за повишаване ефективността на нейните системи за
предоставяне на убежище и прием.
Наред с изброените по-горе дейности EASO
предостави специална и/или спешна подкрепа на
България, Люксембург и Швеция.

EASO и разпределянето в други
държави от ЕС

Подписване на оперативния план с Гърция, Атина, 1 април 2011 г.

В областта на разпределянето EASO насърчава,
подпомага и координира обмена на информация
и най-добри практики, свързани с разпределянето
в други държави от ЕС. Освен това EASO участва в
ежегодния форум относно разпределянето, който
дава възможност за оказване на съдействие на
държавите членки за определяне на вероятните
бъдещи потребности от разпределяне в
краткосрочен план. През 2012 г. EASO реализира
дейност за набавяне на информация относно
Проекта на ЕС за разпределянето в други държави
на ЕС от Малта („Eurema“, етапи I и II) и двустранни
споразумения между държави — членки на ЕС,
асоциирани държави и Малта.
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На фокус: Екипи за
подкрепа в областта
на убежището Какво
представляват екипите
за подкрепа в областта
на убежището?
Екипите за подкрепа в областта на
убежището (ЕПОУ) са съставени от
национални експерти, разположени от
EASO в държава членка за ограничен
период от време с цел да се окаже
подкрепа на системата за убежище на
съответната държава членка.
Тези експерти са поставени на
разположение от държавите членки и са
включени в „резерв от експерти за намеса в
областта на убежището“ на EASO.

Какъв вид подкрепа могат да
предоставят ЕПОУ?
ЕПОУ могат да предоставят всякакъв вид
подкрепа, договорена между EASO и
държавата членка, подложена на особен
натиск, с цел подготовка на нейната
система за убежище и прием и справяне
със ситуацията, свързана с особен натиск.
ЕПОУ могат да предоставят експертни
знания, наред с другото във връзка с прием,
обучение, информация за държавата на
произход и знания и умения, свързани с
обработката и управлението на подадените
молби за убежище, включително на тези на
представители на уязвими групи.

Как могат да бъдат разгърнати ЕПОУ?
ЕПОУ могат да бъдат разполагани от EASO по
искане на държава членка, която е подложена
на особен натиск по отношение на нейната
система за убежище, включително на
инфраструктурата ѝ за прием. Изпълнителният
директор на EASO и министърът на държавата
членка, която отправя молбата, подписват
споразумение, в което са предвидени
дейностите, които ще изпълняват ЕПОУ.

EASO и външното измерение
на общата европейска система
за убежище
EASO играе важна роля по отношение на външното
измерение на общата европейска система за
убежище (ОЕСУ), като укрепва капацитета на
трети държави в областта на убежището и приема
с цел по-добра защита на търсещите убежище,
подпомага осъществяваното от държавите членки
пренастаняване в ЕС на бежанци от трети държави,
като си сътрудничи с трети държави по въпроси,
свързани със задълженията и дейностите на
EASO. Това включва подкрепа за изпълнението на
регионални програми за закрила и други подходящи
действия за намиране на трайни решения. През 2013
г. EASO изработи стратегия за външното измерение,
в която са определени подходът и рамката, съгласно
които Службата ще развива своята дейност по
отношение на външното измерение на ОЕСУ.

EASO и пренастаняването
EASO се стреми към укрепване на ролята на ЕС в
областта на пренастаняването с цел задоволяване
на нуждите от международна закрила на
бежанците в трети държави и демонстриране
на солидарност с приемащите ги държави.
EASO подпомага осъществяваното от държавите
членки пренастаняване в ЕС на бежанци от
трети държави в сътрудничество с ВКБООН и
Международната организация по миграция (МОМ).
EASO доразработва съществуващите методологии
и инструменти с цел укрепване на капацитета
на държавите членки за пренастаняване на
бежанци и принос към продължаващата оценка и
допълнителната работа по съвместната програма на
ЕС за пренастаняване.
Подписване на работното споразумение между EASO и ВКБООН,
Женева, 13 декември 2013 г.

Десето заседание на управителния съвет на EASO, Малта, 4 и 5 февруари 2013 г.

Административна и управленска
структура
Изпълнителен директор: Изпълнителният
директор д-р Robert K. Visser е избран от
управителния съвет и отговаря за текущото
управление на Агенцията. Изпълнителният
директор е независим при осъществяването
на своите задачи и е законният представител
на EASO. Изпълнителният директор отговаря
за изпълнението на работната програма и
решенията на управителния съвет. Неговата
работа се подпомага от началници на
звена/центрове, главния счетоводител и
изпълнителната служба. Понастоящем ЕАSO се
състои от четири звена/центъра:
• Звено „Общи въпроси и администрация“;
• Център за информация, документация и анализ;
• Център за оперативна подкрепа;
• Център за обучение, качество и експертни
знания.

Управителен съвет: Управителният съвет е органът
на Службата за планиране и надзор. В работата му
участват представители на държавите — членки на
ЕС, асоциираните държави, Европейската комисия
и Върховния комисар на ООН за бежанците.
Консултативен форум: Консултативният форум е
създаден през октомври 2011 г., с цел да подпомага
взаимодействието на EASO с гражданското
общество. Редовно се провеждат консултации
с форума, в който участват представители
на гражданското общество (включително
неправителствени организации и представители
на академичната общност и правораздавателните
системи) и други организации.
Практическо сътрудничество на EASO: Практическото
сътрудничество на EASO е концепция, която се
прилага по отношение на експертни срещи,
конференции и мрежи, организирани от EASO.
Дейностите за практическо сътрудничество на EASO
се извършват съгласно обща методика и са насочени
към подобряване и максимално сближаване на
подходите по отношение на потребностите на
търсещите убежище лица и тяхната оценка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

Звено „Общи въпроси
и администрация“

Изпълнителна
служба

Счетоводство

Център за информация,
документация и анализ

Център за оперативна
подкрепа

Център за обучение,
качество и експертни
знания

Отдел
„Общи въпроси“

Отдел „Информация
и документация“

Отдел „Специална и
спешна подкрепа“

Отдел „Обучение“

Отдел
„Административен“

Отдел „ИДП“

Отдел „Външно
измерение и
пренастаняване“

Отдел „Осигуряване
на качество“

Отдел
„Анализ в областта
на убежището“
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• През 1999 г. Европейският съвет от Тампере
постигна споразумение за създаване на обща
европейска система за убежище (ОЕСУ).
• С Хагската програма от 2004 г. беше предложено
създаването на Европейска служба за подкрепа в
областта на убежището (EASO). Предвиждаше се
службата да играе решаваща роля за осигуряване
на практическото сътрудничество между държавите
членки по въпроси, свързани с убежището.

На фокус:
Консултативният форум

• На 18 февруари 2009 г. Европейската комисия
предложи създаването на EASO.
• Европейският парламент и Съветът се
споразумяха относно създаването на EASO през
първото тримесечие на 2010 г. Регламентът за
EASO влезе в сила 19 юни 2010 г.
• На 1 февруари 2011 г. EASO започна да
функционира като агенция на ЕС.
• На 1 април 2011 г. беше подписан първият
оперативен план на EASO за подкрепа на преустройството на системата за убежище на Гърция.
• На 24 май 2011 г. правителството на Малта и
EASO подписаха „споразумение за седалището“.
Споразумението урежда взаимоотношенията
между държавата домакин и EASO.
• EASO беше официално открита в Малта на 19 юни
2011 г.
• На 7 септември 2012 г. EASO се премести в новата
си сграда в района на главното пристанище във
Валета, Малта.
• През 2012 г. Италия, Люксембург и Швеция
поискаха и получиха подкрепа от EASO.
• През 2013 г. България поиска и получи подкрепа
от EASO.

За повече информация се свържете с EASO:
Електронна поща: info@easo.europa.eu
Уебсайт: www.easo.europa.eu
Facebook: www.facebook.com/easo.eu
Тел.: +356 22487500
Адрес: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917,
Malta

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите
в интернет (http://europa.eu).
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Трети консултативен форум, Малта, 27 и 28 ноември 2013 г.

Консултативният форум на EASO е платформа
за двустранен диалог, която дава възможност
за обмен на информация и обединяване на
знанията на EASO и гражданското общество.
В качеството си на европейски център за
експертни знания, за EASO консултациите
не са просто годишна среща, а текущ процес
на двустранен диалог, в който участват и
обменят знания и опит експерти от всички
области, свързани с убежището. Този
процес осигурява допълнително разбиране
и информация, което помага на EASO да
разработва по-всеобхватни и ефективни
инструменти за практическо сътрудничество
за подпомагане на прилагането на ОЕСУ.
EASO е особено заинтересована от
данни, свързани с определени теми.
Областите от особен интерес включват
ранното предупреждение и готовността,
обучението, процедурите за осигуряване на
качество, непридружените непълнолетни
лица, проследяването на семействата,
въпросите, свързани с пола, уязвимите
групи, пренастаняването, разпределянето
и предоставянето на спешна подкрепа на
държавите членки, подложени на особен
натиск.
WЖелаете ли да се присъедините към
консултативния форум на EASO?
Свържете се с координационното звено на
консултативния форум на EASO.
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