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Какво представлява Frontex?
Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, 
подкрепя държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген 
държави при управлението на външните граници на ЕС и борба-
та с трансграничната престъпност.

Агенцията е център за високи постижения в областта на 
граничния контрол по външните граници на ЕС, като споделя 
разузнавателни сведения и експертен опит с всички държави — 
членки на ЕС, както и със съседните държави извън ЕС, засегнати 
от миграционните тенденции и трансграничната престъпност.

Сред многото си задачи агенцията координира разполагането на 
гранична и брегова охрана, както и плавателни съдове, самолети, 
патрулни автомобили и друго оборудване, в държави от ЕС, 
изправени пред изключителен натиск по външните си граници.

Основни отговорности
Разполагане на място Агенцията осигурява служители на 
правоприлагащите органи от държавите членки и асоциираните 
към Шенген държави, които се нуждаят от допълнителна 
помощ, заедно с плавателни съдове, самолети и оборудване за 
наблюдение на границите. В допълнение към граничния контрол 
операциите на Frontex обхващат задачи, свързани с морската 
безопасност, проверките за сигурност, издирване и спасителни 
дейности и опазване на околната среда.

Анализ на риска Frontex оценява рисковете за сигурността на 
границите на ЕС. Агенцията изгражда картина на моделите 
и тенденциите в незаконната миграция и трансграничните 
престъпни дейности по външните граници. Агенцията споделя 
констатациите си със страните от ЕС и Европейската комисия 
и ги използва за планиране на бъдещите си дейности. Всички 
дейности на Frontex се ръководят от анализ на риска.

Ситуационно наблюдение Frontex постоянно следи външните 
граници на Европейския съюз, като предоставя актуализации 
и предупреждения до държавите — членки на ЕС, и асоциираните 
към Шенген държави, Европейската комисия и други агенции.

Оценка на уязвимостта Агенцията извършва годишни оценки 
на капацитета и готовността на всяка държава членка 
и държавите, асоциирани към Шенген, за справяне с предизвика-
телствата по външните си граници, включително миграцион-
ния натиск. Frontex изпраща служители за връзка в държавите 
— членки на ЕС, които да помагат на агенцията да поддържа 
цялостна картина на граничния контрол на равнище ЕС.

Европейско сътрудничество по отношение на функциите за 
брегова охрана Агенцията подкрепя сътрудничеството на 
правоприлагащите органи, агенциите на ЕС и митническите 
органи по морските граници. Наред с други дейности, плавател-
ните съдове и въздухоплавателните средства, разположени 
в рамките на нейните операции, събират и споделят информа-
ция, която е приложима в областите на контрола на рибарство-
то, откриването на замърсявания и контрола по спазването на 
регулаторните правила по отношение на морския транспорт.

Обмен на разузнавателна информация относно престъпни 
дейности Агенцията споделя събраните по границите 
разузнавателни данни със съответните национални органи, 
Европол и други агенции на ЕС. Това включва информация относно 
лица, заподозрени в участие в престъпни дейности, например 
контрабанда на мигранти, трафик на хора и тероризъм.

Операции по връщане Frontex играе все по-важна роля за 
връщането на лицата, които нямат право да останат 
в Европейския съюз, до родните им държави. Агенцията 



подпомага държавите членки при координирането и финансира-
нето на операции по връщане, но също така може да ги 
стартира по собствена инициатива. За тази цел Frontex може да 
наема полети и да запазва места в търговски полети. Освен 
това агенцията помага за получаването на необходимите 
документи за пътуване на подлежащите на връщане лица 
и осигурява експерти, които да оказват съдействие при 
операциите по връщане.

Външни отношения Сътрудничеството с държави извън ЕС 
и Шенгенското пространство е неразделна част от мандата на 
Frontex и е един от стратегическите приоритети за агенцията. 
За да се гарантира прилагането на европейското интегрирано 
управление на границите (ИУГ), Frontex разработва и поддържа 
мрежа от партньорства с гранични органи в държави извън ЕС, 
по-специално в съседни на ЕС държави и държави на произход и на 
транзитно преминаване на мигранти. Агенцията също така 
изпраща служители за връзка в държави извън ЕС, засегнати от 
незаконна миграция.

Бърза реакция Frontex е в състояние бързо да разположи 
гранична и брегова охрана и оборудване за държавите — членки 
на ЕС, и асоциираните към Шенген държави, които са изправени 
пред извънредна ситуация по външните си граници. Държавите 
членки трябва да осигурят до 1 500 служители от резерва за 
бързо реагиране по искане на агенцията.

Научни изследвания и иновации Frontex сближава експертите 
по граничен контрол с научните изследвания и промишленос-
тта, за да се гарантира, че новите технологии отговарят на 
нуждите на граничните контролни органи.

Обучение Frontex разработва общи стандарти за обучение на 
граничните органи с цел хармонизиране на образованието за 
гранична и брегова охрана в държавите от ЕС и държавите, 
асоциирани към Шенген. Целта е да се гарантира, че когато 
пътуващите преминават външна граница на ЕС, те ще се 
изправят пред единни стандарти за граничен контрол. Това 
също така дава възможност на граничната и бреговата охрана 
от различни държави да работят заедно ефикасно, докато 
участват в операции на Frontex.

Съвместни операции
Най-видими сред дейностите на Агенцията са съвместните 
операции. Frontex изпраща стотици гранични служители, 
отговарящи за бреговата охрана, както и плавателни съдове, 
автомобили и друго оборудване за подпомагане на държавите 
членки, изправени пред предизвикателства по външните 
граници на ЕС. Тези операции се провеждат по морските 
и сухопътните граници на Европа, както и на международните 
летища. Понастоящем Frontex разчита за своите операции 
главно на държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген 
държави да предоставят специализирани служители и оборудва-
не, но агенцията е в процес на наемане и закупуване на собствено 
оборудване. Frontex също може да разчита на група от най-малко 
1 500 служители, които могат да бъдат разположени на място 
в рамките на пет дни, за да се справят с извънредни ситуации по 
границите на Европа.

Макар че операциите на агенцията по море в Средиземноморие-
то оказват подкрепа на Италия, Гърция и Испания за облекчаване 
на миграционния натиск, всички операции на агенцията помагат 
и за борба с различни форми на трансгранична престъпност. 
Морските операции включват допълнителни задачи, например 
следене на замърсяването и незаконния риболов. Те се осъщест-
вяват със сътрудничеството на други агенции на ЕС, по-специал-
но Европол, Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) 
и Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA).
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Правоприлагане
Frontex играе съществена роля за укрепване на вътрешната 
сигурност на Шенгенското пространство чрез наблюдение на 
външните му граници, провеждане на проверки за сигурност 
и операции по връщане и сътрудничество с националните 
власти и Европол.

Освен това Frontex допринася и за борбата с тероризма, като 
подпомага държавите членки при засилването на контрола по 
външните граници и оказването на подкрепа при откриването 
на потенциални чуждестранни бойци терористи. Служителите 
на Frontex, разположени на място, са обучени да откриват лица, 
които могат да бъдат свързани с терористични дейности.

Роля на Frontex в операции по 
издирване и спасяване

Участието в операции по издирване и спасяване винаги е било 
приоритет за Frontex и е заложено в регламента на ЕС за 
създаване на европейска гранична и брегова охрана. Frontex има 
задължението да предоставя техническа и оперативна помощ 
в морето в подкрепа на спасителните операции, които могат да 
възникнат по време на операциите по наблюдение на границите.

Дейностите по издирване и спасяване са също така конкретна 
цел на оперативния план за всяка морска операция на Frontex.

Между 2015 г. и 2018 г. Frontex допринесе за спасяването на 
300 000 души в Средиземно море.
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Основни права
Frontex счита, че зачитането и защитата на основните права 
е в основата на всичките дейности на агенцията. Персоналът 
на агенцията и националните служители, участващи в операци-
ите на Frontex, преминават обучение по въпросите на основни-
те права и достъпа до международна закрила. Във всички 
оперативни планове се съдържат гаранции и задължения за 
докладване на потенциални нарушения на основните права. 
В структурите на агенцията има независим служител по 
въпросите на основните права и консултативен форум по 
въпросите на основните права, който включва НПО и междуна-
родни организации. Във Frontex е създаден механизъм за подаване 
на жалби, за да се даде възможност на засегнатите от операции-
те лица да докладват за евентуални нарушения на правата им.


