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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 доказателства, получени 

от дейността на други одитори, както 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: 

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 2014 г., и 

                                                      

1 ОВ L 132, 29.5.2010 г, стр. 11. 

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. 

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

(a) 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

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. 

; изготвяне на 

счетоводни разчети в съответствие с конкретните обстоятелства. Изпълнителният 

директор 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, наред с другото, декларира наличието на достатъчна 

увереност относно вярното и точното представяне на финансовото състояние на Службата 

във всички съществени аспекти. 

                                                      

4 Членове 39 и 50 от Делегиран регламент (EС) № 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, където е приложимо, на 
международните счетоводни стандарти (МСС)/международните стандарти за финансово 
отчитане (МСФО), издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти. 



 4 

ADB057210BG04-15PP-CH049-15APCFIN-RAS-EASO_2014-TR.docx 8.9.2015 г. 

Отговорност на одитора 

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

Европейския парламент и на Съвета6

6. Одитът включва прилагане 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 операциите с изискванията на правната рамка на Европейския 

съюз, независимо дали това се дължи 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. При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за 

достоверност Сметната палата следва да вземе предвид резултатите от одита на отчетите на 

Службата, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от 

Финансовия регламент на ЕС

 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 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. 

7

7. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и подходящи 

като база за нейната декларация за достоверност. 

. 

                                                      

6 Член 107 от Регламент (ЕС) № 1271/2013. 

7 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 
26.10.2012 г., стр. 1). 
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Становище относно надеждността на отчетите 

8. Сметната палата смята, че годишните отчети на Службата дават вярна представа във 

всички съществени аспекти за финансовото състояние на Службата към 31 декември 2014 г., 

както и за резултатите от нейните операции и нейните парични потоци за приключилата на 

тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на нейния Финансов регламент 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 на Службата за 

периода от 1 януари до 31 декември 2014 година, са законосъобразни и редовни във всички 

съществени аспекти. 

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

палата становище. 

11. В своята система за управление на бюджета (ABAC) за 2014 г. Службата е 

прехвърлила бюджетни задължения за 1,3 млн. евро, които не са били обосновани от 

поети правни задължения. Това е в нарушение на Финансовия регламент. След 

извършения от Сметната палата одит Службата е взела решение да коригира 

неправомерните прехвърляния и това е отразено в окончателните ѝ отчети за 2014 г. 

Въпреки това, тъй като периодът на финансовата 2014 г. вече е приключен, 

коригирането в системата не е възможно и трябва да бъде направено за финансовата 

2015 година. 

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И РЕДОВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ 

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ 

12. Службата е извършила 1 062 плащания (28,6 %) след определения във Финансовия 

регламент срок. Средното закъснение при забавените плащания е 24 дни. 

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

13. От общо 689 875 евро едногодишни бюджетни кредити за поети задължения, 

пренесени от 2013 г., 146 417 евро (21,2 %) са анулирани през 2014 г. (2013 г. — 16,5 %). 
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Това показва слабости в бюджетното планиране на Службата и е в противоречие с 

бюджетния принцип на ежегодност. Анулираните бюджетни кредити са свързани най-

вече с временни услуги и курсове за обучение на персонала, както и с услуги за 

административна подкрепа и разходи за превод. 

14. Службата е изпълнила бюджетни кредити за поети задължения само за 12,4 млн. 

евро, или 84,7 % от одобрения бюджет (за 2013 г.: 10,5 млн. евро, или 87,3 %). Нивото 

на бюджетни кредити за поети задължения за дял II (административни разходи), които 

са прехвърлени за 2015 г., е високо — 608 848 евро, или 27,9 % (за 2013 г.: 540 269 евро, 

или 30,7 %). Тези бюджетни кредити са свързани основно с консултантски и ИТ услуги, 

предоставени през 2014 г., но за които все още няма фактура, или които ще бъдат 

предоставени през 2015 г. 

ДРУГИ КОМЕНТАРИ 

15. Службата има голямо текучество на персонала — 14 служители са напуснали 

Службата през 2014 г., включително четирима, заемащи ключови позиции. Това 

създава значителен риск за неизпълнение на целите, заложени в годишната и 

многогодишната работни програми. 

16. Съгласно решение на Изпълнителния директор, участниците в заседания, 

организирани от EASO, са разпределени в три категории (А, Б или В) за възстановяване 

на разходи. Общият размер на възстановените разходи на участници в заседания за 

2014 г. възлиза на 997 506 евро. Участниците от Категория „А“, които следва да 

изпълняват специфична длъжност на заседанията, получават възстановяване на 

разходите чрез фиксирана ставка за пътни разноски и дневни надбавки по време на 

командировка, докато участниците от Категория „Б“ получават възстановяване на 

разходите чрез фиксирана ставка само за пътни разноски. Участниците от Категория „В“ 

нямат право на възстановяване на разходите. Броят на участниците, които следва да 

получат възстановяване на разходите по Категория „А“, се е увеличил от 61 % през 

2013 г. на 69 % през 2014 г. Липсва документация, обосноваваща класифицирането на 

участниците в трите категории.  
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ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ 

ГОДИНИ 

17. В приложение I

 

 са представени корективните действия, предприети в отговор на 

коментарите на Сметната палата от предходни години. 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Milan Martin CVIKL — 

член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 8 септември 2015 г. 

 За Сметната палата 

 

 Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Председател 
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Приложение I 

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходната година 

Година Коментари на Сметната палата 

Етап на изпълнение на корективните 
действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Ня
ма данни) 

2012 г. Десет от 16 стандарти за вътрешен контрол все още не са изпълнени изцяло. Текущи 

2012 г. 

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 

2013 г. 
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. 

Няма данни 

2013 г. 446 от общия брой плащания (18 %) са направени след определения във Финансовия 
регламент срок. Средното закъснение при забавените плащания е 21 дни. Предстоящи 

2013 г. Шест от 16 -те стандарта за вътрешен контрол все още не са изпълнени изцяло. Текущи 



 2 

ADB057210BG04-15PP-CH049-15APCFIN-RAS-EASO_2014-TR.docx 8.9.2015 г. 

Година Коментари на Сметната палата 

Етап на изпълнение на корективните 
действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Ня
ма данни) 

2013 г. 

Службата 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. 

Няма данни 

2013 г. 

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. 

Няма данни 

2013 г. 

Прозрачността на процедурите за набиране на персонал може да бъде подобрена: въпроси 
за интервюта и писмени тестове са съставени след преглед на заявленията, което увеличава 
риска въпросите да бъдат повлияни от индивидуалните кандидатури; комисиите за подбор 
не винаги са присъждали точки по всички критерии за подбор, включени в обявленията за 
свободни длъжности; декларацията за конфликт на интереси, подписана от членовете на 
комисията за подбор взема под внимание единствено личните взаимоотношения като 
потенциален риск за конфликт на интереси и изрично изключва професионалните 
взаимоотношения; в случая с една конкретна процедура за набиране на персонал е било 
забелязано несъответствие между един от критериите за допустимост, отбелязани в 
обявлението за свободна длъжност и съответния критерий за подбор по отношение на броя 
на годините доказан професионален опит. 

Текущи 
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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) 

ЕС 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. 
ЕС 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 ЕС; 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 ЕС, 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 

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 
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Съвета за 
създаване на 
Европейска 
служба за 
подкрепа в 
областта на 
убежището) 

членки, предоставяне на оперативна подкрепа на държавите членки със 
специфични нужди или 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 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. 
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, 
наред с другото, за административното управление на EASO и за 
изпълнението на работната програма и на решенията на Управителния 
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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 
Службата 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 
2014 г. (2013 г.) 

Окончателен бюджет 
15 663 975 евро (12 млн. евро) 
Брой на служителите към 31 декември 2014 г. 
Бройки в щатното разписание (временно наети служители): 51 (45). Заети 
бройки: 48 (44) 
Други позиции (договорно наети служители и командировани 
национални експерти1): 33 (32). Заети бройки: 31 (27) 
Общо бройки: 84 (77) 
Заети бройки: 792 (71), изпълняващи следните функции: 
– оперативни задачи: 45 (43) 
– административни и спомагателни задачи: 34 (28) 

Продукти и 
услуги, 
предоставени 
през 2014 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: По отношение на обученията, Службата е 
организирала 13 сесии за обучение на обучители и 3 регионални 
обучителни мероприятия, разработила е 1 нов модул за обучение и е 
актуализирала 4 съществуващи модула, разработила е 2 наръчника за 
обучение и 1 годишен доклад за обучението в центъра за обучение, 
организирала е Годишен дидактически семинар, 1 обучение, свързано 
със заседанията на националните координатори, и е започнала процес за 
сертифициране на системата за обучение на EASO. 
Работата на EASO по въпросите на качеството на процедурите и 
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решенията за предоставяне на убежище включва тематичното 
очертаване на достъпа до процедури, идентифицирането на лица със 
специални нужди и специални процедури, разработването на 
публикации относно Инструмента за качеството на личното интервю, 
организирането на 3 тематични заседания, 8 заседания на работните 
групи и едно заседание на националните координатори относно 
качеството. EASO също така е засилила своето сътрудничество с 
членовете на съдилища и трибунали посредством организирането на 
ежегодна конференция и 3 експертни заседания, както и посредством 
разработването на практически инструмент, съгласно член 15, параграф 
в) от Директивата относно признаването. В областта на трафика на хора, 
EASO е координирала, от октомври 2012 г. до октомври 2014 г. 
изготвянето на доклад, озаглавен „Съвместни дейности“, разработен от 
агенциите в сферата на правосъдието и вътрешните работи, в който се 
разглежда въпросът за трафика на хора, и е организирала 1 експертно 
заседание. 
Организирана е конференция за практическо сътрудничество на EASO 
относно непридружаваните малолетни и непълнолетни лица и 4 
тематични заседания; започнато е изготвянето на публикация относно 
издирването на семейства и оценката на публикацията „Практиката на 
ЕАSO за оценка на възрастта в Европа“. 
По отношение на информацията относно страните на произход (ИСП), 
EASO е разработила допълнително портал за ИСП, който се ползва от 580 
активни потребители, създала е 4 нови специфични мрежи за ИСП за 
Иран, Ирак, Русия и Афганистан, организирала е 2 заседания, 4 
обучителни мероприятия за национални администратори на общия 
портал, 2 заседания на Стратегическата мрежа за ИСП и 13 ателиета и 
семинари за отделни страни. Освен това, EASO е публикувала 2 доклада 
за ИСП (за Сомалия и Чечня) и една публикация относно „Инструменти и 
съвети за онлайн ИСП изследвания“. 
Специална подкрепа: Службата е предоставила специална подкрепа за 
Италия, като е приключила изпълнението на плана за специална 
подкрепа, започнат през 2013 г.,а от юни 2014 г. предоставя специална 
подкрепа за Кипър. EASO е организирала 6 пилотни проекта относно 
съвместното обработване на молби за предоставяне на убежище и 6 
заседания за практическо сътрудничество при инструментите за 
предоставяне на подкрепа, планиране за извънредни ситуации, 
преместване и приемане. EASO е взела участие в Годишния форум за 
презаселване и преместване; завършено е описанието на етапите на 
преместване в държавите членки. Освен това, EASO в сътрудничество с 
други заинтересовани страни е изпълнила 8 действия в рамките на 
Работната група по въпросите на Средиземноморието. 
Извънредна подкрепа: EASO е предоставила извънредна подкрепа за 
Гърция и България, като по този начин е приключено изпълнението на 
съответните оперативни планове. EASO е организирала 2 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 
2013 г. с участието на около 40 заинтересовани страни. Освен това, EASO 
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е разработила 3 тримесечни и 12 месечни доклада относно 
предоставянето на убежище, както и 7 ad-hoc доклада. EASO е и 
организирала 2 срещи с Групата за предоставяне на статистически данни 
(ГПСД), напълно е изпълнила етап II от Системата за ранно 
предупреждение и подготвеност и е разработила предложение за 
етап III.  
Подкрепа за трети страни: EASO е започнала изпълнението на своята 
стратегия за външно измерение на дейността, по-специално чрез 
изпълнението на проект по Европейския инструмент за съседство и 
партньорство (EИСП) съвместно с Йордания, Тунис и Мароко. EASO е 
създала Мрежа за външно измерение на дейността, организирала е 2 
заседания за практическо сътрудничество и е превела на арабски език 
един от модулите за обучение на EASO. 
По отношение на своята организация и сътрудничество със 
заинтересовани страни, Службата е организирала 3 заседания на 
Управителния съвет, приела е 3 решения на Управителния съвет, 
подписала е работно споразумение с Агенцията за информационни 
системи (eu-LISA), провела е четвъртото заседание на своя Консултативен 
форум и се е допитала до гражданското общество по различни теми. 
През 2014 г. EASO е оглавила председателството на мрежата на 
агенциите в областта на ПВР, в рамките на която EASO е организирала 3 
заседания на контактната група и заседание на ръководителите на 
агенциите в областта на ПВР. На последно място, EASO е засилила своята 
вътрешна и външна комуникация: приета е комуникационна стратегия, 
редовно се публикуват съобщения за пресата и информационни 
бюлетини и е организиран информационен ден на EASO в държавите 
членки и в Европейския парламент.  
През 2014 г. е стартирана външна оценка на EASO. 

1 Към 31.12.2014 г. броят на позициите за командировани национални експерти в щатното 
разписание е намалял от 14 на 12. 

2 Включително писма, съдържащи оферти, предоставени към 31.12.2014 г. 
Източник: Приложение, предоставено от Службата.  
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11. Съгласно коментарите на Палатата, Службата направи необходимите поправки в 

системата за управление на бюджета за последния период на 2015 г. 

12. EASO признава, че делът на късните плащания е прекомерно голям и се стреми да 

премахне първопричините за създалата се ситуация. През втората половина на 2015 г. 

ще бъдат въведени конкретни мерки за значително намаляване на настоящия процент 

късни плащания до приключване на финансовата година. 

13-14. EASO ще преразглежда поне два пъти в годината годишния си бюджет, считано 

от второто тримесечие на 2015 г., с цел подобряване на бюджетното планиране и 

изпълнение, както и за да се намалят евентуални непропорционални пренасяния в 

края на финансовата година. В допълнение, през юни 2015 г. EASO въведе нов формат 

на месечния отчет за бюджетното състояние, в който се предоставя целенасочен 

анализ на факторите, влияещи върху изпълнението на бюджета, а на разпоредителите 

с бюджетни кредити се предлагат навременни корективни действия. Последно, през 

третото и четвъртото тримесечие са планирани вътрешни работни срещи по темата за 

бюджетното изпълнение и финансовото управление, на които ще бъде обсъдено и 

изпълнението на бюджета. Като комбинира тези мерки, EASO очаква да постигне много 

по-добри резултати на бюджетно изпълнение за 2015 г. 

15. EASO нае нови служители на мястото на напусналите през изминалата година, като 

всички длъжности са заети или понастоящем текат процедури по набиране. 

Служителите са най-ценният актив на Службата, като в подкрепа на този подход ще се 

въведат дейности от областта на управлението на човешките ресурси. 

16. EASO приема коментарите и ще гарантира, че поканите се изпращат с по-ясно 

посочени приложими категории за възстановяване на средства. 

EASO очаква много високо експертно ниво на участие и принос в организираните 

дейности, както е изложено подробно в помощната документация и годишната 
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работна програма. Ето защо фактът, че често прибягваме до участници от категория А, е 

логично следствие от тези изисквания. 
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