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Общият интегриран модел за анализ на риска (CIRAM) 
разработен от Фронтекс е описан в два документа. 
Първият (в ляво) излага общия модел, докато вто-
рият (в дясно) се фокусира върху практическото му 
прилагане като очертава структурата и инстру-
ментите за прилагане на модела. Тази брошура е ре-
зюме на тези два документа
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[Съдържание]

Въведение

Целта на общия интегриран модел за анализ на риска (CIRAM) 
е да се създаде ясна и прозрачна методология за анализ на ри-
ска, с оглед улесняване на ефикасния обмен на информация и съ-
трудничеството в областта на граничната сигурност. CIRAM 
се стреми да наложи общо разбиране на анализа на риска и да до-
принесе за по-голяма съгласуваност при управлението на външ-
ните граници. Разработването и прилагането на CIRAM е правно 
задължение в съответствие с член 4 от Регламента за Frontex.

Член 4 от Регламента за Frontex
(EО 2007 / 04)

Анализ на риска

Агенцията разработва и прилага общ интегриран модел за анализ на 
риска. Тя изготвя както обобщени, така и специализирани анализи на 
риска и ги предоставя на Съвета и на Комисията. Агенцията отчита 
резултатите от даден общ интегриран модел за анализ на риска при 
изготвянето на общите основни учебни програми за обучение на гра-
ничните служители.

Какво означава CIRAM?

Законодателят не е предоставил определение на понятията, но 
следното разбиране е използвано при разработването на вер-
сия 2.0:

„Обща“ означава методология, разработена от държавите членки 
и Frontex, която може да бъде приложена както на национално, 
така и на европейско ниво.

„Интегриран“ се отнася до целта на Frontex да насърчи интегри-
раното гранично управление, като осигури равномерно и високо 
ниво на контрол на външните граници. Интегрираният подход 
към анализа на риска предлага мост към други правоприлагащи 
органи / власти, действащи на границите, и други органи, зани-
маващи се с въпроси на миграцията, като митниците, имигра-
ционните служби и националната полиция.

„Анализ на риска“ означава систематичното проучване на ком-
понентите на риска за информирано вземане на решение.

„Модел“ означава аналитична рамка, която предоставя общ реч-
ник и обща структура за анализ на риска в държавите членки. 
Това не е алгоритъм, осигуряващ абсолютни резултати.



4

Frontex · Общ модел за интегриран анализ на риска
[Съдържание]

Общ преглед на риска

За управлението на външните граници рискът се дефинира като 
големина и вероятност от заплаха, възникваща на външните 
граници, като се имат предвид въведените мерки по границите 
и в ЕС, които ще окажат въздействие върху вътрешната сигур-
ност на ЕС, сигурността на външните граници, на оптималния ре-
довен пътникопоток или които ще имат хуманитарни последици. 
 Рискът в контекста на управлението на външните граници 
може следователно да се разглежда като състоящ се от три 
компонента: (1) заплахата, която ще бъде оценена по отноше-
ние на интензитета и вероятността, (2) уязвимостта на за-
плахата – с други думи степента и ефикасността на отговора 
на заплахата, и  (3) въздействията – с други думи въздействи-
ята, ако опасността се появи, върху вътрешната сигурност на 
ЕС, върху сигурността на външните граници, както и хумани-
тарните въздействия и последиците за ефикасното управле-
ние на редовно / законно преминаване на границата.

Трите компонента не са изолирани и не се оценяват в строго оп-
ределена последователност. Всеки компонент се разглежда по-
скоро като различен ъгъл, под който да се изследва рискът, като 
оценката на един компонент предоставя материал за оценката 
на другите два компонента.

Анализът на риска предполага референтен период – ден, седмица, 
месец или година – съответстващ на нивото на вземане на ре-
шения, което трябва да информира. Така например анализът 
на риска на ниво контролно-пропускателни пунктове се разра-
ботва с оглед подпомагане на краткосрочни решения, като мо-

билизиране на ресурс за следващия ден или следващата седмица, 
докато анализът на риска за информиране на процеса на вземане 
на решения на управителния съвет на Frontex е с годишна рамка.

Рисковете се идентифицират и след това оценяват с оглед 
на тяхната степен на заплаха, уязвимост и въздействие, след 
което се съобщават на лицата, отговорни за вземането на ре-
шения. Докато анализаторите отговарят за идентифициране 
и оценка на заплахата, лицата, отговорни за вземането на ре-
шения, отговарят (в кръга на правомощията за вземане на ре-
шения) за управление на рисковете.

Пример: Стратегическият анализ на риска на Frontex обменя 
информация за рисковете с управителния съвет, така че упра-
вителният съвет да може да взема информирани решения за 
разпределянето на годишния бюджет между различни рискове. 
Рисковите анализатори на ниво гранични контролно-пропус-
кателни пунктове (ГКПП) обменят информация за оператив-
ните рискове с началника на ГКПП, така че началникът на ГКПП 
да може да вземе информирано решение, когато разпределя 
персонал за контрол и наблюдение.

Точното определяне на вероятността, например чрез използ-
ване на теория на вероятностите, е често пъти невъзможно. 
Полезно е обаче последователното използване на един и същи 
речник за означаване на подобна степен на вероятност.
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РИСК

УязвимостЗаплаха Въздействие

Интензитет и Вероятност
Степен на уязвимост (ЕС, 

държава членка на 
вход/крайна дестинация)

Степен на въздействие 
на заплахата (ЕС, държава членка 

на вход/крайна дестинация)

Гранична пропускливост ]
(терен, инфраструктура, 

възможности, потоци)
Гранична и вътрешна сигурност

Кой, къде, кога

Маршрути
 (трудност и разстояние),

достъп до улесняване

Тенденции и прогнози  
(нарастване, намаляване,исторически)

Отблъскващи фактори

Оперативни дейности 
(личен състав, обучение, 

оперативна съвместимост)

Ефективност на мерките

Привличащи фактори

Възможност за управление 
на редовния пътникопоток на границата

Хуманитарно въздействие

Степен на въздействие
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Заплаха

Заплахата се дефинира като сила или натиск, които действат по 
външните граници. Тя се характеризира с големина и вероятност.

Идентифициране на заплахите означава способност за обобща-
ване в най-подходящата форма за вземане на решения на данните 
и информацията, които са били обменени с анализаторите или 
събрани от тях. Има много техники за идентифициране на за-
плахите, като някои от тях се допълват взаимно.

Изчерпателното описание на всички заплахи би било прекалено 
дълго, за да помогне на вземането на решения. Като просто пра-
вило е за предпочитане с лицата, отговорни за вземането на 
решения, да се обменя информация за от пет до десет заплахи. 
Понякога се разглежда само една заплаха.

Описанието на заплахата по принцип включва описанието на 
начина на действие, целите, мотивите и възможностите на 
извършителя (кой, къде, кога, колко), тенденциите и прогно-
зите, отблъскващите фактори, влияещи върху нейната голе-
мина и вероятност.

Анализаторите трябва да предоставят на лицата, отговорни 
за вземането на решения, някакви количествени данни за голе-

мината на заплахата, така че да могат да бъдат съпоставени 
различните заплахи и да бъдат определени приоритетите. Така 
например големината на заплахата от незаконно преминаване 
на външната граница варира в широки граници от няколко хи-
ляди на месец по време на кризисен период в Средиземноморието 
до по-малко от десет годишно на определен сегмент от външ-
ната граница. Когато точни данни не могат да се получат, може 
да си използват относителни скали или степени.

Тъй като целта на анализа е да бъде информиран процесът на 
вземане на решения, които ще доведат до бъдещи последици, 
анализът на заплахата е по природа ориентиран към бъдещето 
и следва да се позове на определена вероятност за даден период 
напред. Оценката на вероятността от дадена заплаха е част 
от информацията, която ще помогне за вземането на решения.

Така например анализаторът следва да заяви, че запла-
хата от незаконно преминаване на границата между ГКПП Х 
и ГКПП Y е много вероятна с оглед на предишни данни и извест-
ната понастоящем разузнавателна информация, докато съ-
щата е невероятна между ГКПП Y и ГКПП Z. Тази информация 
дава възможност на лицата, които вземат решения, да от-
делят ресурси с приоритет за зоната между ГКПП Х и ГКПП Y.
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Речник за оценка на вероятността от заплаха

Степен на вероятност Мерки за вероятността (често не са възможни) Фрази за описване на вероятността

Сигурен 100 % сигурност
Без сянка на съмнение 
Няма съмнение

Почти сигурен 93 % (плюс / минус 6 %)

Ще бъде 
Почти сигурно 
Много вероятно 
Висока степен на вероятност 
Наистина висока вероятност

Вероятен 75% (плюс / минус 12%)
Вероятно 
Може би 
Вероятно

Равен шанс 50% (плюс / минус 10%)
Равен шанс 
Средна вероятност

Може би не 30% (плюс / минус 10%)

Малко вероятно 
Малка вероятност 
Съмнителен 
Съвсем малко

Почти сигурно не 7% (плюс / минус 5%)

Почти невъзможно 
Почти невъзможно 
Малък шанс 
Много съмнително 
Много малка вероятност 
Малко вероятно 
Изключително малко вероятно 
Ниска / малка перспектива 
Неправдоподобно 
Далечна възможност 
Изключително малка вероятност

Невъзможно 0 % – невъзможност
Нулев шанс 
Нула 
Няма шанс
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Уязвимост

Уязвимостта се определя от капацитета на системата за на-
маляване на заплахата.

Тази уязвимост не е уязвимостта на престъпните групи, чието 
определение често се използва в литературата за криминално 
разузнаване. Тя е по-скоро описание на степента на способност 
на въведените системи да открият или предотвратят заплаха.

Сред основните фактори, влияещи върху уязвимостта, са гео-
графските характеристики на граничните зони, които могат 
да варират от пустинни до гъсто населени градски райони. Ва-
жно е също да се знае дали броят на служителите, определени 
за надзор на даден граничен участък, е от порядъка на десетки 
или на стотици. Познаването на разполагаемия капацитет дава 
възможност на анализатора да определи причините за тенден-
цията, наблюдавана в редовно събираните данни. Така например 
откриването на незаконни пресичания на границата може да се 
дължи на увеличение на броя на опитите от страна на мигран-
тите или на увеличение на броя на служителите, способни да 
откриват мигранти.

Уязвимостта се отнася до въпроси, които често могат да бъ-
дат внимателно изследвани и за които прогнозата може да 
е доста точна, например въз основа на дневниците на персонала 
или на инвентаризация на оборудването на ниво ГКПП. На прак-
тика обикновена индикация за изменение във времето може да 
се окаже достатъчна за указване на посоката, в която се разви-
ват приложените мерки.

Анализаторите трябва да разполагат с инструментите, с които 
да посочат на лицата, отговорни за вземането на решения, кои 
гранични участъци са най-уязвими за специфични заплахи, с ог-
лед да дадат възможност за бърза реакция при евентуални съ-
бития. Също така лицата, отговорни за вземането на решения, 
следва да разбират речника, използван от анализатора за оценка 
на степента на уязвимост. Важно е следователно анализаторът 
да определя различните степени на уязвимост както в предло-
жения по-долу пример.
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Пример за качествени оценки на степента на уязвимост за различни аспекти на уязвимостта

Степен Гранична пропускливост Оперативни възможности и правни 
отговори

Привличащи фактори: големи 
общности в държавите членки, 
предполагаем лесен незаконен 
достъп до международна закрила 
и обезщетения за социални грижи

Много голяма уязвимост
Теренът или природните условия на 
външните граници се използват от 
заплахата

Няма на разположение компетенции 
или правни отговори за справяне с тази 
заплаха

Всички тези фактори представляват

Голяма уязвимост
Теренът или природните условия на 
външните граници са благоприятни за 
тази заплаха

Има много ограничен брой 
компетенции или правни отговори за 
справяне с тази заплаха

Няколко фактора представляват

Средна уязвимост
Теренът или природните условия не 
обуславят развитието на тази заплаха

Има малък брой компетенции или 
правни отговори за справяне с тази 
заплаха

Един от тези фактори представлява

Малка уязвимост
Теренът или природните условия са 
пречка за развитието на тази заплаха

Има достатъчно на брой компетенции 
или правни отговори за справяне с тази 
заплаха

Никой от тези фактори не представлява



10

Frontex · Общ модел за интегриран анализ на риска
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Въздействие

Въздействието се определя като ефекти или заплаха за въ-
трешната сигурност и сигурността на външните граници. Въз-
действията могат да бъдат анализирани също като ефекти 
върху оптималния пътникопоток на границите и като хумани-
тарни последици.

Поддържането на пограничната и вътрешната сигурност на 
ЕС е основната цел на работата на Frontex и на граничните ор-
гани на държавите членки. Рисковете се оценяват следователно 
по тяхното въздействие върху пограничната и вътрешната 
сигурност.

Част от оценката включва преценка на въздействието върху 
способността за управление на пътникопотока, с оглед да се 
осигурят оптимални степени на потока на хора, преминаващи 
границата, както е определено в Шенгенския граничен кодекс.

Граничните полицаи освен това са често пъти първите органи, 
установили контакт с лице, нуждаещо се от международна 
помощ. Основните права дават насоки и информация за опе-
ративните и анализаторските дейности на Frontex и затова 

хуманитарното въздействие на рисковете, определени от Зве-
ното за анализ на риска, се разглежда внимателно.

Ако липсват количествени или качествени оценки, въздействи-
ето може да бъде измерено чрез описание на резултатите от 
индуктивен анализ („обосновано предположение“) или анализ на 
сценариите. Както и при други видове оценка, полезно е да се 
даде ясно определение на различните степени на въздействие, 
използвани при оценката.

Пример за количествени оценки на степента на въздействие 
във връзка с незаконната миграция

Въздействие От решаващо 
значение Много голямо Голямо Малко

Загуба на 
човешки 
животи

В повечето 
случаи 
(напр > 75%) са 
изложени на 
риск човешки 
животи

В голям брой 
случаи (напр. 
20% < x < 75%) 
са изложени на 
риск човешки 
животи

В малък брой 
случаи са 
изложени на 
риск човешки 
животи (< 20%)

Не застрашават 
човешки 
животи
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[Съдържание]

Оценка на риска

Числовото изражение на степента на риска, например в про-
центи, има вероятност да внуши лъжливо чувство на точност 
у лицата, отговорни за вземането на решения. Количествените 
оценки на степените на риска се прилагат само за частни слу-
чаи, когато са налице голямо количество данни и последиците 
могат да бъдат потвърдени с течение на времето. При упра-
влението на границите случаят по всяка вероятност не е та-
къв и анализаторите следва да разчитат главно на качествени 
описания на рисковете.

В повечето случаи е препоръчително да се разчита на качест-
вени оценки и рисковете да бъдат класифицирани по категории 
на значимост. Отговорност на анализатора е да подбере броя 
на степените на риска и да документира оценките си за него.

Степените на риска могат да бъдат описани с различна терми-
нология, но долните примери дават някои съвети. Описанията на 
степените на риска са основен резултат от процеса на анализ 
на риска и са от съществено значение за подпомагане на процеса 
на вземане на решение. Анализаторите следва да имат предвид, 
че тяхната работа влияе на решенията и трябва да се стремят 
към максимално възможна яснота в описанията и обясненията.

Пример за три степени на риска

Степен на риск Описание

Нисък

Приемлив риск. Въздействието може да се предвиди 
и уязвимостта е приемлива, но заплахите трябва да 
бъдат наблюдавани, за да се открият промени, които 
могат да повишат нивото на риска.

Среден

Допустим риск, но ефектът не е лесно да се предвиди 
с наличния по места капацитет. Малко увеличение 
на степента на заплахата би могла да застраши 
ефективността на реакцията. Развитието на заплахата 
трябва да се наблюдава редовно с последващо 
обсъждане, дали е необходимо да бъдат взети мерки.

Висок

Неприемлив риск. Въздействията не могат да бъдат 
подходящо предвидени с наличния капацитет 
и преди да бъдат взети мерки за намаляване на 
риска.



12

Frontex · Общ модел за интегриран анализ на риска
[Съдържание]

Събиране на данни и информация

За да бъде ефективен, анализът на риска разчита на достъп до 
достатъчно данни и информация. Събирането на данни / инфор-
мация представлява съвместно усилие на аналитичните единици 
и другите организми, събиращи данните. Данни / информация мо-
гат да бъдат получени от различни източници и могат да бъ-
дат ограничени или публично достъпни.

Данните (числени) се използват най-често за описване на модела 
и тенденциите в дадена оценка на заплахата, както и на нейната 
големина, но могат освен това да бъдат включени като част от 
оценка на уязвимостта или от оценка на въздействието.

На национално ниво потенциалните източници на достъпни 
данни включват:
 ◆ специализирани бази данни, като ВИС, ШИС, Евродак;
 ◆ бази данни от регистриране на пътникопотока;
 ◆ регистриране на броя на длъжностните лица.

На ниво Frontex от 2008 г. мрежата на Frontex за анализ на ри-
ска събира данни ежемесечно относно: откриване на незаконни 
преминавания на границата между ГКПП, откриване на незаконно 
влизане на ГКПП, откриване на подозирани посредници, откри-
ване на незаконен престой, откази за влизане, искания на убе-
жище, откриване на фалшиви документи, издадени решения за 
връщане,ефективни връщания.

Информацията (нечислени данни) е много важна за идентифици-
ране и характеризиране на рисковете, заплахите, уязвимостта 
и въздействията.

На национално ниво потенциалните източници на достъпна ин-
формация включват:
 ◆ Национални бази данни от регистриране на информация за 

пътниците (държава по произход, причина за пристигане, ин-
формация за пътуването, вид на моторното превозно сред-
ство при преминаване на границата и др.)

 ◆ Бази данни в сферата на правоприлагането, включително на 
издирвани лица, криминално досие, регистър за изявления на 
задържани лица, разузнавателна информация, откраднати 
документи и др.)

 ◆ Доклади, предоставящи анализ или описания на положението 
и открити източници.

На ниво Frontex от 2008 г. мрежата на Frontex за анализ на риска 
събира двумесечни аналитични доклади, предоставящи на държа-
вите членки обобщен анализ по четири теми: за трети страни, 
за ситуацията на границата, за незаконно пребиваване в ЕС, за 
институционални промени на национално ниво.
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Система за степенуване на оценката на 
информацията

Има много системи за оценка на информацията, но най-често 
използваната е системата 4×4 за степенуване на оценката на 
информацията. При тази система информацията / данните се 
оценяват по две измерения, като първото от тях е сигурнос-
тта на източника на информацията / данните, а второто – ва-
лидността на информацията / данните. Тези две измерения се 
оценяват по 4-степенна скала, както следва:

Оценка на сигурността на източника

Степенуване Описание

А

Няма съмнение за автентичността, достоверността 
и компетентността на източника; ако информацията 
е предоставена от източник, който в миналото се е оказал 
във всички случаи надежден

B
Източник, получената информация от който се е оказала 
в повечето случаи надеждна

С
Източник, получената информация от който се е оказала 
в повечето случаи ненадеждна

Х Сигурността на източника не може да бъде оценена

Оценка на валидността на информацията / данните

Степенуване Описание

1 Информация, чиято точност не подлежи на съмнение

2
Информация, известна лично на източника, но неизвестна 
лично на предалото я длъжностно лице

3
Информация, неизвестна лично на източника, но 
потвърдена от друга, вече регистрирана информация

4
Информация, неизвестна лично на източника, която не 
може да бъде потвърдена

Например информация, идваща от надежден източник (сте-
пенуван като А) и оценена като точна (степенувана като 1), 
ще бъде определена като информация „А1“. Информация от 
източник, който не може да бъде преценен и който е факти-
чески непознат, ще бъде определена като информация „Х4“.
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[Съдържание]

Примери от продукти, разработени от Звеното 
за анализ на риска на Frontex

Годишен анализ на риска

Годишен доклад за положението с незаконната миграция през 
предходната година, прогноза и препоръки за бъдещето, подпо-
магане на планиране на оперативните дейности на Frontex за 
следващата година.

Шестмесечен анализ на риска

Актуализиране за полугодието на шестмесечния анализ на ри-
ска, включващо, ако е необходимо, преглед и прецизиране на 
препоръките.

Тримесечен анализ на риска на FRAN

Тримесечен доклад за обратна връзка и анализ на тенденциите 
на незаконната миграция въз основа на обмена на информация 
в рамките на FRAN.

Ситуационен анализ на риска

Аналитичен доклад с ударение върху конкретно явление или ге-
ографски район; напр. иракска незаконна миграция в ЕС или въз-
действие на финансовата криза върху незаконната миграция в ЕС.

Тактически фокусирана оценка

Аналитичен доклад в помощ на планирането на конкретна съв-
местна операция.

Седмичен аналитичен доклад

Седмичен анализ на информацията, събрана при дадена съвместна 
операция, за оперативния екип и органите домакини.
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[Съдържание]

Разузнавателен цикъл

Разузнавателната информация се поставя в центъра на анализа 
на риска чрез определянето ѝ като получена или произведена ин-
формация, която е свързана с един от компонентите на риска, 
т.е. със заплаха, уязвимост или въздействие.

В контекста на граничния контрол разузнавателната информа-
ция се отнася по принцип до данни за конкретни събития на пре-
минаване на границата, по-специално при незаконни дейности, 
които могат да се използват за оперативни цели. Примерите 
за разузнавателна информация при гранична сигурност може да 
включват данни за мигранти, които възнамеряват да преминат 
границата незаконно, или информация за конкретни пратки от 
наркотични вещества.

Структурираният процес на събиране на разузнавателна инфор-
мация се нарича разузнавателен цикъл – определен цикъл, който 
осигурява ефикасността на дейностите по правоприлагане чрез 
система на проверки и баланси.

1.  
Задача

8. 
Преглед

7. 
Разпространение

6.  
Доклад

5. 
Анализ 

и обяснение

 

4.
Съпоставяне

3. 
Оценка

2.  
Събиране на данни
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[Съдържание]

Създаване на звена за анализ на риска в държавите 
членки

Всяка от държавите членки се насърчава да създава и поддържа 
звено за анализ на риска.

Задачата на звеното за анализ на риска е да събира информация, 
засягаща сигурността на границата и по-общо вътрешната си-
гурност на ЕС. За тези цели звената за анализ на риска изгот-
вят и разпространяват аналитични доклади и оценки. В тях се 
включват общи или специфични тенденции, маршрути, начини 
на действие и транспортни средства, използвани за престъпна 
дейност, както и евентуалното участие на организирани прес-
тъпни мрежи.

Звената за анализ на риска имат отговорност да подават инфор-
мация, за която се предполага, че може да има последици отвъд 
границите на техните държави членки, както на Frontex, така и на 
засегнатите държави членки. Сътрудничеството е абсолютно 
необходимо за ефективното управление на външните граници.

Ефективното управление на звеното за анализ на риска е от ре-
шаващо значение за качеството на аналитичните дейности. 
Поради това на ръководителите на звената за анализ на риска 
се възлагат различни управленчески отговорности, включващи:
 ◆ ресурси за ръководство и управление;
 ◆ установяване на връзка с други агенции / отдели на заинте-

ресовани страни;

 ◆ действие като контактно звено между националните и меж-
дународните органи;

 ◆ осигуряване на съгласуваност, сътрудничество и обмен на 
информация / разузнавателни данни;

 ◆ съдействие при планиране на дейности и  определяне на 
приоритети;

 ◆ разработване на решения за всякакви проблеми или 
недостатъци;

 ◆ актуализиране и изменение на начините на работа на звеното;
 ◆ предприемане на всевъзможни други инициативи, които могат 

да подобрят функционирането на звеното за анализ на риска.
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[Съдържание]

Техники на оценка

Набор от разнообразни техники на оценка може да се използва 
за различни аналитични цели. Изборът на определена техника 
зависи от наличните данни и информация, вида на решението, 
което трябва да бъде информирано, и времето, предоставено за 
изготвяне на анализа, както и запознатостта на анализатора 
с тези техники. Подбор от някои от най-често използваните 
и най-универсалните методи са описани по-долу за ориенти-
ровка, но списъкът не си поставя за цел да бъде изчерпателен. 
Анализаторите следва да изберат техниката, с която най-до-
бре се справят и която е давала досега най-добрите резултати 
за тях. Различните техники могат да бъдат приложени за по-
лучаване на различни разузнавателни продукти, като например 
оценки за заплаха, уязвимост или въздействие.

Мозъчна атака: Мозъчната атака е техника, използваща въ-
ображение, която включва насърчаване на свободен разговор 
в група от добре информирани участници. Силното ударение, 
което тази техника поставя върху въображението и кръсто-
саното оплождане на идеите, я прави особено полезна в случаи, 
когато няма налични данни или когато е желателно скъсването 
с преобладаваща в момента нагласа.

Експертно предизвикателство: Тази методика е приложима за 
структурно ангажирани експерти в основните проблемни об-
ласти на граничната сигурност (нередовна миграция, престъп-
ност и тероризъм).

Анализ на моделите и тенденциите: подход, който може да съ-
четае различни инструменти. Наличието на данни за предходни 
периоди (статистики за предходни случаи) е важно за тази ме-
тодика. Анализът на тенденциите може да се направи с използ-
ване на качествени методи, докато анализът на моделите се 
основава на количествени техники (напр. на броя на нередов-
ните мигранти, които минават през определени гранични пун-
ктове през определени периоди от време).

Изследвания: Те имат основно за цел изследване на уязвимостите 
(чрез използване на подход, характерен за естествените науки, 
за екстраполация за цялото население въз основа на техники за 
улавяне / повторно улавяне, напр. като отношение на броя на уло-
вените трансгранични престъпници към общия брой на тран-
сграничните престъпници, преминали през дадения период). Тази 
информация е полезна също така за анализиране на заплахите.
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Речник на основните термини

Анализ: изследване на риска, заплахата, уязвимостта или въз-
действието, което води до тяхната идентификация, описание 
и оценка.

Оценка: преценката на анализатора за големината на иденти-
фицираните рискове, заплахи, уязвимости или въздействия.

Външни граници: това са границите на държавите членки на ЕС 
и със страните извън ЕС. Чрез разширение този термин се при-
лага също за границите между страните, асоциирани към Шен-
ген, и страните извън ЕС. Така например границата на Полша 
с Украйна е външна граница и чрез разширение границата между 
Норвегия и Русия е също външна граница. От друга страна, грани-
ците между Швеция и Норвегия или между Франция и Обединеното 
кралство (с влак), Унгария и Румъния или Испания и Португалия 
не са външни граници.

Въздействие: Въздействието се определя като ефектите на 
заплаха за вътрешната сигурност и сигурността на външните 
граници. Въздействията могат да бъдат анализирани също като 
ефекти върху оптималния пътникопоток на границите и като 
хуманитарни последици.

Показател: Този термин означава единичен параметър, дейст-
ващ като ключ, който поражда чувство за внушение, условие или 
положение. Индикаторът може например да подсказва за проти-
чането на определено събитие или определена дейност, или за 
набор от условия за настъпването на такова събитие, или да 
подсказва евентуалните намерения на даден обект. За да бъдат 
полезни и убедителни, индикаторите е най-добре да се изгот-
вят, събират и оценяват по „групи“.

Информация: Неоценен материал от всякакъв вид, включително 
от наблюдения, доклади, твърдения и слухове, снимки и други из-
точници, от които след обработка може да се получи разузна-
вателна информация.

Разузнавателна информация: всяка информация, получена или 
произведена информация, която е свързана с един от компонен-
тите на риска, т.е. със заплаха, уязвимост или въздействие. На 
практика в контекста на граничния контрол разузнавателната 
информация се отнася по принцип до данни за конкретни съби-
тия на преминаване на границата, по-специално при незаконни 
дейности, които могат да се използват за оперативни цели.
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Риск: За управлението на външните граници рискът се дефи-
нира като големина и вероятност от заплаха, възникваща на 
външните граници, като се имат предвид въведените мерки 
по границите и в ЕС, които ще окажат въздействие върху въ-
трешната сигурност на ЕС, сигурността на външните граници, 
на оптималния редовен пътникопоток, или които ще имат ху-
манитарни последици.

Звено за анализ на риска: организационен орган (група, отдел и пр.) 
за управлението на външните граници със задача извършване на 
дейности за анализ на риска, с оглед предоставяне на ръковод-
ството на доклади със сигнали за нарушения / оценки по въпроси, 
свързани с гранична сигурност, нередовна миграция, трафик на 
хора и контрабанда.

Трафик на мигранти: За разлика от определението за трафик на 
хора, дадено от Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност (наречена UN TOC), терминът „тра-
фик на мигранти“ обикновено се отнася до групова сделка, при 
която транспортиращият и транспортираният са съгласни да 
заобиколят имиграционния контрол по взаимноизгодни причини.

Трафик на хора: накратко трафикът е незаконна търговия с хора 
за целите на платена сексуална експлоатация и / или принудите-
лен труд. Конвенцията UN TOC определя това понятие подробно.

Заплахата се дефинира като сила или натиск, които действат 
по външните граници. Тя се характеризира с големина и вероят-
ност. Анализаторът трябва да опише кои процеси или фактори 
както в ЕС, така и извън него, въздействат върху големината 
и вероятността на заплахата.

Уязвимостта се определя от капацитета на системата за на-
маляване на заплахата. Уязвимостта се обуславя от факторите 
на границите или на територията на ЕС, които могат да увели-
чат или да намалят големината и вероятността на заплахата.
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