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ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (наричана 

по-нататък „Службата“, известна още като „EASO“) със седалище във Валета 

е учредена с Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на 

Съвета1

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

. Задачата на Службата е да подкрепя развитието на общата 

европейска система за убежище. Тя е учредена с цел укрепване на 

практическото сътрудничество по въпросите, свързани с убежището, и 

подпомагане на държавите членки в изпълнението на техните задължения 

на европейско и международно ниво за предоставяне на закрила на 

нуждаещите се лица. EASO функционира като център за експертни знания в 

областта на убежището. Службата също така предоставя подкрепа на 

държавите членки, чиито системи за убежище и прием са подложени на 

особен натиск. 

2. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни 

процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на 

системите за наблюдение и контрол на Службата. Използвани са също така 

резултати от работата на други одитори (където е уместно) и анализ на 

изявленията на ръководството. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

3. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) Сметната палата извърши одит на: 

                                            

1 ОВ L 132, 29.5.2010 г, стр. 11. 



3 

ADB001948BG04-14PP-CH079-14APCFIN-RAS-2013_EASO-TR.DOC 8.7.2014 Г. 

а)  годишните отчети на Службата, които се състоят от финансови отчети2 и 

отчети за изпълнението на бюджета3

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези 

отчети. 

 за финансовата година, 

приключила на 31 декември 2013 година, и 

Отговорност на ръководството 

4. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на 

годишните отчети на Службата, както и за законосъобразността и 

редовността на свързаните с тях операции4

а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети на 

Службата включват: разработване, въвеждане и поддържане на система 

за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и вярното представяне 

на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, 

независимо дали същите произтичат от измами или от грешки; подбор и 

прилагане на подходящи счетоводни политики въз основа на 

счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на 

Комисията

: 

5

                                            

2 Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия 
резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи и 
обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна 
информация. 

; изготвяне на счетоводни разчети в съответствие с 

3 Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него. 

4 Членове 39 и 50 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (OВ 
L 328, 7.12.2013 г., стр. 42). 

5 Счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията, се 
основават на международните счетоводни стандарти за публичния сектор 
(МССПС), издадени от Международната федерация на счетоводителите, или, 
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конкретните обстоятелства. Директорът одобрява годишните отчети на 

Службата, след като отговорният счетоводител ги е изготвил въз основа 

на цялата налична информация и е съставил служебна бележка, 

съпътстваща отчетите, в която inter alia декларира наличието на 

достатъчна увереност относно вярното и точното представяне на 

финансовото състояние на Службата във всички съществени аспекти. 

б) Отговорностите на ръководството по отношение на законосъобразността 

и редовността на свързаните с отчетите операции, както и по отношение 

на съответствието им с принципа на доброто финансово управление, се 

състоят в разработване, въвеждане и поддържане на ефективна и 

ефикасна система за вътрешен контрол, осигуряваща адекватно 

наблюдение и подходящи мерки за предотвратяване на нередности и 

измами, и ако е необходимо — правни действия за възстановяване на 

неправомерно изплатени или използвани средства.  

Отговорност на одитора 

5. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да 

представи на Европейския парламент и на Съвета6

                                                                                                                                    
където е приложимо, на международните счетоводни стандарти 
(МСС)/международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от 
Съвета по международни счетоводни стандарти. 

 декларация за 

достоверност относно надеждността на годишните отчети, както и относно 

законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Сметната 

палата извършва своя одит в съответствие с международните одитни 

стандарти и етичните кодекси на Международната федерация на 

счетоводителите (МФС) и международните стандарти на ИНТОСАЙ 

(МСВОИ). Съгласно тези стандарти Сметната палата следва да планира и 

6 Член 107 от Регламент (ЕС) № 1271/2013. 
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извършва одита по такъв начин, че да получи достатъчна увереност, че 

годишните отчети на Службата не съдържат съществени неточности, както и 

че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. 

6. Одитът включва прилагането на процедури за получаване на одитни 

доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, 

както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с 

отчетите операции. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, 

която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите 

или съществено несъответствие на свързаните с тях операции с 

изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали те 

се дължат на измами или на грешки. При извършването на подобна оценка 

на риска се взема предвид вътрешният контрол, отнасящ се до изготвянето и 

вярното представяне на отчетите, както и системите за наблюдение и 

контрол, въведени с цел осигуряване на законосъобразност и редовност на 

свързаните с отчетите операции, и се разработват подходящи за 

обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната палата включва 

също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и 

основателността на направените счетоводни разчети, както и оценка на 

цялостното представяне на отчетите. 

7. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са 

достатъчни и подходящи като база за изготвяне на нейната декларация за 

достоверност. 

Становище относно надеждността на отчетите 

8. Сметната палата счита, че годишните отчети на Службата дават вярна 

представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние 

към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от нейната дейност и за 

паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в 
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съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Службата и 

счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. 

Становище относно законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите операции 

9. Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети за 

финансовата година, приключила на 31 декември 2013 година, са 

законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти. 

10. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразените от 

Сметната палата становища. Те следва да се разглеждат в светлината на 

факта, че 2013 е първата цяла година, в която Агенцията е финансово 

самостоятелна. 

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО НАДЕЖДНОСТТА НА ОТЧЕТИТЕ 

11. По време на одита не беше предоставена информация за основанието за 

начисление в размер на 40 000 евро, свързано с разходи и надбавки за 

служители, постъпили на работа през 2013 г. 

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ 

12. 446 от общия брой  плащания (18 %) са направени след определения във 

Финансовия регламент срок. Средното закъснение при забавените плащания 

е 21 дни. 

13. Шест от 16 -те стандарта за вътрешен контрол все още не са изпълнени 

изцяло. 
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КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

14. Агенцията е завишила бюджетните си нужди за 2013 г. с 13 % (2012 г. — 

32 %) и са поети задължения само за 10,4 млн. евро от бюджета за 12 млн. 

евро. Пренесените бюджетни кредити възлизат на 2,5 млн. евро или 24 % 

(2012 г. — 65 %) от общия размер на бюджетните кредити, за които са поети 

задължения, като за 337 031 евро липсва правно задължение. Въпреки че е 

възможно да се подобри бюджетното планиране, в сравнение с предходната 

година както завишаването на бюджетните нужди, така и пренесените 

бюджетни кредити за задължения са в значително по-малък размер. 

15. Пресените бюджетни кредити, за които са поети задължения, се отнасят 

до дял II (други административни разходи) — 540 269 евро или 31 % от 

бюджетните кредити, за които са поети задължения, и до дял III (оперативни 

дейности) — 1 841 798 евро (45 % от бюджетните кредити, за които са поети 

задължения). Те са свързани предимно с фактури, които не са били получени 

и/или изплатени в края на годината, както и със случаи на неизпълнение на 

въпросните услуги. 

16. Следва да се подобри прозрачността на процедурите за набиране на 

персонал. Въпросите за събеседванията и писмените тестове са били 

формулирани след прегледа на заявленията за кандидатстване, което 

увеличава риска от това въпросите да са повлияни от конкретните 

заявления. Комисиите за подбор не са присъждали винаги точки за всички 

критерии за подбор, включени в обявленията за свободна длъжност. 

Подписваната от членовете на комисиите за подбор декларация за конфликт 

на интереси отчита като потенциален конфликт на интереси само личните 

взаимоотношения. При една конкретна процедура за набиране на персонал 

беше установено несъответствие между един критерий за допустимост, 

ДРУГИ КОМЕНТАРИ 
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посочен в обявлението за свободна длъжност, и съответния критерий за 

подбор, отнасящ се за броя години доказан професионален опит. 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КОМЕНТАРИТЕ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА 

17. В приложение I

 

 са представени корективните действия, предприети в 

отговор на коментарите на Сметната палата от предходната година. 

 

 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Milan 

Martin CVIKL — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му 

от 8 юли 2014 г. 

          За Сметната палата 

 

Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Председател 
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Проследяване на коментари от предходната година 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2012 Счетоводната система на Службата все още не е 
валидирана от счетоводителя. 

Завършени 

2012 
За една пренесена сума в размер на 0,2 млн. евро 
не съществува правно задължение (договор), 
поради което той е нередовен. 

Не е приложимо 

2012 
Не е извършена физическа инвентаризация, която 
да гарантира, че всички елементи на оборудването, 
закупено за създаването на Службата, са включени 
в регистъра. 

Завършени 

2012 
Петдесет плащания, представляващи около 20 % 
от общия размер на плащанията, са извършени 
след крайния срок, определен във Финансовия 
регламент. 

Не е приложимо 

2012 Десет от 16 -те стандарта за вътрешен контрол1 
все още не са изпълнени изцяло. 

Текущи 
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Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2012 
Бюджетните нужди за 2012 г. са значително 
надценени — поети са задължения само за 
4,8 млн. евро от 7 млн. евро, прехвърлени при 
получаването на финансова самостоятелност. 

Не е приложимо 

2012 

Пренесени са бюджетни кредити за поети 
задължения на стойност 3,2 милиона евро, което 
представлява 65,13 % от всички бюджетни кредити 
за поети задължения за периода на финансова 
самостоятелност2. Тези пренесени кредити засягат 
дял I (разходи за персонала) — 0,3 млн. евро, дял II 
(други административни разходи) — 1,4 млн. евро и 
дял III (оперативни дейности) — 1,5 млн. евро. Те 
са свързани предимно с фактури, които още не са 
били получени и/или изплатени в края на годината, 
както и с предстоящо възстановяване на разходи 
за експертна дейност. Освен това около 0,8 млн. 
евро са свързани с ремонтните дейности, 
извършени в сградата на Службата през 2012 г., 
плащанията по които ще бъдат извършени след 
окончателното приемане на работата. 3 Подобен 
висок процент на пренесени бюджетни кредити 
противоречи на принципа на ежегодност на 
бюджета. 

Не е приложимо 
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Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2012 

Размерът на няколко бюджетни задължения не е 
достатъчен за покриване на съответните 
предоставени услуги и стоки. Прогнозната стойност 
на непокритите доставки е 0,2 млн. евро, което е 
довело до съответстващо деклариране с по-висока 
стойност в отчета за бюджетния резултат. 

Не е приложимо 

2012 

Службата координира разполагането на експерти 
на държавите членки за подпомагане на други 
държави членки в криза (спешни мерки за 
подкрепа) и възстановява командировъчните 
разходи на експертите въз основа на фиксирана 
ставка. Общите възстановени разходи възлизат на 
около 417 000 евро (24 % от общия размер на 
плащанията). Възстановяване на разходи с 
фиксирана ставка е извършено и за външните 
участници в заседанията, провеждани в сградата 
на Службата. Разходите, свързани със 
заседанията, са разпределени между различни 
бюджетни редове, като общата им стойност не е 
известна. Въпреки че прилагането на фиксирана 
ставка намалява административната тежест, то 
може доведе до възстановяване на разходи с по-
голям размер от реално извършените. 

Не е приложимо 
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Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2012 

Правителството на Малта предоставя сграда за 
настаняване на Службата4, като в лизинговото 
споразумение с транспортния орган на Малта се 
посочва, че помещенията се прехвърлят в 
завършено състояние и с налични основни 
комунални услуги. За да може обаче сградата да 
бъде използвана се е наложило тя да бъде 
адаптирана5 с извършване на разходи в размер 
приблизително на 4,3 млн. евро, като Комисията е 
следвало да поеме 3,8 милиона от тях . В края на 
2012 г. по-голямата част от работата е завършена, 
а на малтийското правителство са изплатени 
авансово около 3 млн. евро. Освен това Службата 
ще плаща наем в размер на 3,7 млн. евро за 
период от девет години. 

Не е приложимо 

2012 

Комисията е информирала Европейския парламент 
и Съвета за договореностите с държавата домакин 
и за факта, че е необходимо известно адаптиране 
на сградата, което да бъде финансирано от 
правителството на Малта и от Комисията. Въпреки 
че бюджетните органи са били информирани за 
проекта, липсват данни, че те са били осведомени 
за очакваните разходи и за частта от тях, която се 
поема от ЕС. 

Не е приложимо 
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Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2012 

Следва да се подобри прозрачността на 
процедурите за набиране на персонал — 
липсват доказателства, че относителната 
тежест на критериите за подбор и 
минималните оценки, които кандидатите 
трябва да получат, за да бъдат поканени на 
събеседване или да бъдат включени в списъка 
на подходящите кандидати, са определени 
преди разглеждането на кандидатурите, или че 
въпросите за писмените тестове и 
събеседванията са били определени преди 
разглеждането на кандидатурите. 

Предстоящи 

 

1 Стандарти № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 и 14. 

2 40,32 %, ако бъде взета предвид цялата календарна 2012 година. 

3 Окончателното приемане не е било приключило през май 2013 г. 

4 Описана в офертата като намираща се в отлично състояние. 

5 Съгласно съответното споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Комисията и правителството на 
Малта, адаптацията включва промяна на офисното пространство, поставяне на двойни стъкла, инфраструктура за ИТ и 
сигурност, оборудване на конферентна зала и т.н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, EASO 
(Валета, Малта) 

Правомощия и дейности 

Правомощия на 
Европейския 
съюз, 
произтичащи от 
Договора  

(Член 3 от 
Договора за 
Европейския съюз 
и членове 67, 78 и 
80 от Договора за 
функционирането 
на Европейския 
съюз) 

 

Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие 
без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с 
подходящи мерки по отношение на контрола на външните граници, убежището, 
имиграцията, както и предотвратяването и борбата с престъпността. 

Съюзът развива обща политика в областта на убежището, субсидиарната закрила и 
временната закрила, чиято цел е да предостави подходящ статут на всеки гражданин на 
трета страна, който се нуждае от международна закрила, както и да гарантира зачитането 
на принципа на неотблъскване. Тази политика трябва да бъде съобразена с Женевската 
конвенция от 28 юли 1951 г. и с Протокола за статута на бежанците от 31 януари 1967 г., 
както и с другите съответни договори. 

За тази цел следва да бъдат приети мерки за обща европейска система за убежище, като 
например: единен статут на бежанец за гражданите на трети страни, който да е валиден в 
целия Съюз; единен статут на субсидиарна закрила за гражданите на трети страни, които, 
без да получават европейско убежище, се нуждаят от международна закрила; обща 
система за временна закрила на разселени лица в случай на масов приток на бежанци; 
общи процедури за предоставяне или отнемане на единен статут на бежанец или на 
субсидиарна закрила; критерии и механизми за определяне на държавата-членка, 
отговорна за разглеждането на молбите за убежище или субсидиарна закрила; правила 
относно условията за приемане на лица, търсещи убежище или субсидиарна закрила; 
партньорство и сътрудничество с трети страни за управлението на потоците от лица, 
търсещи убежище или субсидиарна или временна закрила. 

В случай че една или повече държави членки се намират в извънредна ситуация, 
характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети страни, Съветът, по 
предложение на Комисията, може да приема временни мерки в полза на засегнатата(ите) 
държава(и) членка(и). 

Политиките на Съюза, посочени в настоящата глава, и тяхното прилагане се ръководят от 
принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между 
държавите членки, включително във финансово отношение. 

Правомощия на 
Службата 

(Регламент (ЕС) 
№ 439/2010 на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета за 
създаване на 
Европейска служба 
за подкрепа в 
областта на 
убежището) 

 

Цели 

Службата подпомага създаването на обща европейска система за убежище. Целта на 
EASO е да улеснява, координира и укрепва практическото сътрудничество между 
държавите членки по различните аспекти на въпросите в областта на убежището, като 
например: предоставяне на практическа и оперативна подкрепа на държавите членки, 
предоставяне на оперативна подкрепа на държавите членки, чиито системи за убежище са 
подложени на особен натиск, предоставяне на научна и техническа помощ по отношение 
на политиката и законодателството на ЕС във всички области с пряко или косвено 
въздействие върху областта на убежището. 

Задачи 

– Постоянна подкрепа: подпомагане и стимулиране на общото качество на процеса на 
предоставяне на убежище чрез общо обучение, общ учебен план в областта на 
убежището и обща информация относно страните на произход. 

– Специална подкрепа: адаптирана към индивидуалните нужди подкрепа, изграждане на 
капацитет, преместване, специфична подкрепа и специфични процедури за контрол 
на качеството. 

– Извънредна подкрепа: организиране на действия за солидарност за държавите 
членки, подложени на особен натиск, чрез предоставяне на временна подкрепа и 
подпомагане за подобряване или преструктуриране на системата за предоставяне на 
убежище. 

– Подкрепа чрез информация и анализ: споделяне и консолидиране на информация и 
данни, анализ и оценка — не само сравняване и споделяне на информация, но и 
анализ на общите тенденции и обща оценка. 

– Подкрепа за трети страни: подкрепа на външния аспект, подпомагане на 
партньорството с трети страни за постигане на общи решения, например чрез 
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изграждане на капацитет и програми за регионална закрила, както и координиране на 
действията на държавите членки по пренастаняване. 

Управление Управителен съвет 

Състав  
Управителният съвет на EASO се състои от един член от всяка държава членка с 
изключение на Дания, двама членове от Европейската комисия и един член без право на 
глас от ВКБООН. Членовете на Управителния съвет се назначават въз основа на техния 
опит, професионална отговорност и висока степен на компетентност в областта на 
убежището. 

Хърватия беше поканена да присъства на всички заседания на Управителния съвет и на 
други подобни заседания като наблюдател до 1 юли 2013 г., когато получи пълноправно 
членство в EASO след влизането в сила на договора за присъединяване на Хърватия към 
ЕС от 9 декември 2011 г.  

Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария са поканени да присъстват на 
всички заседания на Управителния съвет или други подобни заседания като наблюдатели. 

Задачи  
Основните функции на Управителния съвет като орган за управление и планиране на 
EASO са очертани в член 29 на Регламента за EASO и включват назначаване на 
изпълнителния директор и приемане на работната програма и годишните доклади на 
EASO, както и приемане на общия бюджет на EASO. Управителният съвет носи цялостна 
отговорност за осигуряване на ефективно изпълнение на задълженията на EASO. 

Изпълнителен директор 

Изпълнителният директор, който е независим при осъществяването на своите 
задължения, е законният представител на Службата и отговаря, inter alia, за 
административното управление на EASO и за изпълнението на работната програма и на 
решенията на Управителния съвет. Изпълнителният директор на ЕАSO - д-р Robert K. 
Visser, е встъпил в длъжност на 1 февруари 2011 г. Неговият мандат е пет години и може 
да бъде подновен веднъж за още три години. 
Консултативен форум 

Агенцията е създала Консултативен форум съгласно член 51 от Регламента за ЕАSO. 
Консултативният форум позволява на EASO да поддържа тесен диалог с организациите 
на гражданското общество и съответните компетентни органи. Консултативният форум 
представлява механизъм за обмен на информация и обединяване на знания между EASO, 
организациите на гражданското общество и съответните органи, работещи в областта на 
убежището. В съответствие с Регламента за EASO, Консултативният форум заседава най-
малко веднъж годишно. Освен това EASO разполага с годишен календар за консултации 
за организиране на различните си методологии и дейности за консултиране, като 
например срещи на експерти, работни срещи, семинари и консултиране онлайн. 
Вътрешен одит 

Служба за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS). 

Външен одит 

Европейска сметна палата 

Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 

Европейски парламент по препоръка на Съвета. 

Ресурси, 
предоставени на 
Службата през 
2013 г.  

Окончателен бюджет 

12 млн. евро  

Брой на служителите към 31 декември 2013 г.: 

Одобрени бройки (временно наети служители): 45. Заети бройки: 44 
Други позиции (договорно наети лица и командировани национални експерти): 32. Заети 
бройки: 27 
Общо бройки: 77 
Заети бройки: 71, изпълняващи следните функции: 
– оперативни: 43 
– административни и спомагателни: 28 
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Продукти и 
услуги, 
предоставени 
през 2013 г. 

Дейностите на ЕАSO могат да бъдат разделени на пет основни области: постоянна 
подкрепа, специална подкрепа, извънредна подкрепа, подкрепа чрез информация и 
анализ и подкрепа за трети страни.  
Постоянна подкрепа: В областта на обучението Агенцията е организирала 13 сесии за 
обучение на обучители, разработила е три нови модула за обучение и, актуализирала е 
шест съществуващи модула, разработила е два наръчника за обучение и център за 
обучение, нова пътека за обучение, и е организирала Годишен дидактически семинар, две 
срещи за обучение на националните координатори и среща с референтната група за 
обучение.  

Работата на Агенцията по въпросите на качеството на процедурите и решенията за 
предоставяне на убежище включва разработването на матрица на EASO за оценка на 
качеството, организиране на четири тематични заседания по въпросите на практическото 
сътрудничество и заседание на националните координатори относно качеството. 

По отношение на информацията относно страните на произход (ИСП) Агенцията е 
възприела подход за мрежата на ИСП, създала е три отделни мрежи за Сирия, Сомалия и 
Пакистан, предоставила е чрез общия европейски портал за ИСП 2108 нови документа за 
ИСП, организирала е две заседания на Стратегическата мрежа за ИСП и десет ателиета и 
заседания за отделни страни. Освен това Службата е изготвила сравнителен анализ за 
Западните Балкани и е предоставила обучение относно портала за ИСП. 

По отношение на непридружаваните малолетни и непълнолетни лица Службата е издала 
публикация относно практиката на ЕАSO за оценка на възрастта в Европа, организирала е 
четири заседания за практическо сътрудничество, годишна конференция относно 
непридружените малолетни и непълнолетни лица и е провела проучване по въпросите на 
издирването на семейството. 
EASO е актуализирала списъка на наличните езици за директен превод в рамките на 
държавите членки, участвала е в заседания на агенциите, работещи в областта на 
правосъдието и вътрешните работи, по въпросите на трафика на хора и укрепването на 
сътрудничеството с членовете на съдилищата и трибуналите. 
Специална подкрепа: Службата е предоставила специална подкрепа за Швеция и 
Италия. По отношение на Швеция Службата е предоставила специализирано обучение по 
два модула на ЕАSO, а по отношение на Италия е участвала в изпълнението на план за 
специална помощ, включващ 45 дейности за оказване на помощ. Двадесет и петима 
експерти са били изпратени за участие в десет екипа за помощ и са провели шест 
тематични ателиета относно Дъблин и ИСП, участвали са в изготвянето на схема на 
системата на Италия за приемане на бежанци и са провели обучение за съдебната власт 
на Италия. Освен това Службата е организирала две заседания за практическо 
сътрудничество относно преселването, участвала е в първия годишен форум по 
въпросите на преселването и в работата на Средиземноморската оперативна група с осем 
специални задачи за EASO. 
Извънредна подкрепа: Агенцията е предоставила извънредна подкрепа за Гърция и 
България, като е изпратила четиридесет и девет експерти в двадесет и петте екипа за 
помощ в областта на убежището. Изпълнен е проект на EASO и Агенцията на ООН за 
бежанците (UNHCR) в Гърция за обработка на висящи случаи и е проведено аварийно 
учение с Frontex на румъно-унгарската граница. EASO е организирала три срещи на 
националните координатори на центъра на интервенции в областта на убежището (Asylum 
Intervention Pool). 

Подкрепа чрез информация и анализ: Агенцията е публикувала своя Годишен доклад 
относно състоянието в областта на убежището в ЕС през 2012 г., три тримесечни и 
дванадесет месечни доклада по въпросите на убежището. Освен това Службата е 
разработила етап II на своята система за ранно предупреждение и готовност в областта на 
убежището в ЕС. 

Подкрепа за трети страни: EASO e приела Стратегията за външни действия, участвала е 
в процеса от Прага и в партньорствата на ЕС за мобилност с Тунис и Мароко и за диалог 
относно миграцията, мобилността и сигурността с Йордания. През декември 2013 г. е 
договорен проект с тези три държави в контекста на Европейския инструмент за съседство 
и партньорство. На последно място, EASO е организирала две заседания за практическо 
сътрудничество — едно относно повторното заселване и друго относно външното 
измерение на общата европейска система за убежище (CEAS). Също така агенцията е 
участвала в две ателиета на инструмента за техническа помощ и обмен на информация 
(TAIEX).  

По отношение на своята организация, Службата е организирала четири заседания на 
Управителния съвет, приела е три решения на Управителния съвет, подписала е работно 
споразумение с агенциите UNHCR и FRA, провела е третото заседание на своя 
Консултативен форум и се е допитала до гражданското общество по различни теми. EASO 
е приела своята Многогодишна работна програма за периода 2014—2016 г. На последно 
място, през 2013 г. Комисията е извършила оценка на въздействието на практическото 
сътрудничество на EASO в областта на убежището и на общата европейска система за 
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убежище (CEAS). 

Източник: Приложение, предоставено от Службата. 
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11: Натрупването беше по приблизителна оценка, а EASO очакваше Службата за управление и 
плащане по индивидуални права да потвърди размера на всички плащания, дължими на 
служителите, встъпили в длъжност през 2013 г. Понастоящем службата разполага със система 
за проследяване на плащанията (във формат Excel), където се записват всички получени или 
изплатени суми за всеки член на персонала. 

12: През лятото на 2013 г. закъсненията при плащания на EASO намаляха значително; въпреки 
това, поради голямото увеличените на работното натоварване с дейности по приключване на 
годината, в края на 2013 г. отново имаше закъснения на плащания. Въведени са нови 
процедури за намаляване на закъсненията при плащания, напр. за извършване на групови 
плащания.  

13: Въпросните шест стандарта за вътрешен контрол се въвеждат понастоящем, като това ще 
бъде извършено изцяло през 2014 г. 

14: EASO потвърждава, че значително е подобрила бюджетното си управление през 2013 г. и 
ще продължи да наблюдава използването на бюджетните задължения. По този начин ще се 
гарантира усвояване на бюджета в голяма степен и редовно пренасяне на кредити.  

15: EASO въведе система за ежемесечно наблюдение и докладване относно установените 
бюджетни задължения с цел гарантиране на своевременно оттегляне на задължения и 
ограничаване на пренасянията към година n+1 до сума, необходима и достатъчна за 
покриване на текущите правни задължения. 

16: Както е посочено в обявлението за свободна длъжност, въпросите за събеседванията и 
писмените тестове се изготвят въз основа на изискванията за съответната длъжност. 
Основната причина те да не се изготвят преди предварителното заседание е да се гарантира 
тяхната поверителност. 

За известен брой критерии, които са от основно значение за дадена длъжност, като отлични 
умения за планиране и разрешаване на проблеми, е налице риск от несправедлива оценка, 
ако се оценяват в рамките на формуляра за кандидатстване. За увеличаване на 
прозрачността, в отделен параграф в обявлението за свободна длъжност EASO посочва 
всички критерии, които ще бъдат оценявани по време на събеседването. EASO спази 
бележките на Палатата и промени декларацията за конфликт на интереси за комисиите за 
подбор. Освен това на 29 ноември 2013 г. беше приета политика за превенция и управление 
на конфликти на интереси. 

17: Относителната тежест на критериите за подбор и минималните оценки се определят преди 
оценката на кандидатурите. Съгласно политиката за наемане на персонал на EASO 
минималната оценка за покана за събеседване и включване в списъка на издържалите 
конкурса кандидати е 70% и се прилага за всички процедури по подбор. Освен това в 
протоколите от процедурите по подбор се казва, че праговите стойности се определят 
предварително. 
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