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Съвместeн план за действие относно изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция 

Приоритетни 

действия 

Настоящо положение и оставащи действия
1
 

Увеличаване на 

числеността на 

персонала на 

островите за 

обработка на 

молбите за убежище 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) да 

увеличи съответно до 100 души броя на служителите и този на устните 

преводачи, които работят на островите, а Гръцката служба по въпросите на 

убежището да увеличи персонала си на островите до 100 души. 

EASO е изпратила на островите 59 експерти. Трябва да бъдат изпратени още 41 

служители, обработващи молби, от които 35 са наети от EASO като временен 

персонал. След като бъдат обучени, те ще бъдат изпратени на островите, 

считано от 6 март, за да работят съвместно с опитни служители, обработващи 

молби, от държавите членки; от средата на март се очаква да започнат да 

работят пълноценно. 

EASO е изпратила на островите 87 устни преводачи. Необходимо е да бъдат 

изпратени още 13 устни преводачи. 

Общо 100 служители, обработващи молби, вече са изпратени на островите от 

Гръцката служба по въпросите на убежището.  

Обработка на делата 

за събиране на 

семейства по 

Регламента от 

Дъблин 

Гръцката служба по въпросите на убежището да прецени, поотделно и при 

пълно зачитане на член 7 от Хартата на основните права на ЕС, дали по 

отношение на делата за събиране на семейства по Регламента от Дъблин се 

прилага процедурата за недопустимост с оглед на евентуалното им връщане в 

Турция, след като получи от EASO и държавите членки съответната 

информация. 

EASO изготви и изпрати до държавите членки запитване относно техните 

политики и практики във връзка със събирането на семейства от Турция. 

Срокът за отговор изтече на 17 февруари и провежданите с някои държави 

членки двустранни консултации следва да бъдат приключени, за да се завърши 

прегледът.  

Обработка на 

случаите на уязвими 

лица 

Гръцката служба по въпросите на убежището да прецени, поотделно и при 

пълно зачитане на членове 6 и 7 от Хартата на основните права на ЕС, дали 

се прилага процедурата за недопустимост в случаите на уязвими лица с оглед 

на евентуалното им връщане в Турция, след като получи от EASO 

съответната информация, особено във връзка с отношението към уязвимите 

лица в Турция, която ще позволи гореспоменатата проверка. 

Гръцката служба за прием и установяване на самоличността работи заедно с 

EASO за определяне на някои от категориите уязвимост и за изготвяне на 

стандартен образец за медицинска оценка по отношение на уязвимите лица.  

На среща, която се състоя на 12 януари, EASO, Гръцката служба по въпросите 

на убежището и Гръцката служба за прием и установяване на самоличността 

определиха от каква информация се нуждаят във връзка с отношението към 

уязвимите кандидати за убежище в Турция и достъпа им до здравни грижи. 

EASO работи с Гръцката служба по въпросите на убежището, която е получила 

и отговори от държавите членки, за включването на пакет с актуализирана 

                                                            
1  В курсив е представено кратко обобщение на съответните действия. За конкретни подробности можете да 

направете справка в съвместния план за действие, приложен към Четвъртия доклад за напредъка, постигнат в 

изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция (COM(2016) 792 final от 8 декември 2016 г.). 
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информация за Турция, в който са посочени нелечимите/тежките заболявания.  

Ускоряване на 

интервютата и 

процедурите за 

оценяване на 

молбите за убежище 

Гръцката служба по въпросите на убежището, с подкрепата на EASO, да 

въведе разделяне по категории случаи, както и инструментариум за оказване 

на помощ при провеждането на интервютата и вземането на решенията. 

Гръцката служба за прием и установяване на самоличността, с подкрепата 

на EASO, да продължи да информира мигрантите. Органите да засилят 

прилагането на предвидимите последствия от неоказването на съдействие в 

процедурата за предоставяне на убежище. Гръцките органи, с подкрепата на 

EASO, да намалят срока между заявяването на интерес и внасянето на 

молбата за убежище.  

Въвеждането на разделяне по категории случаи е в ход. 

Бяха финализирани образците на заключителните бележки относно приемането 

и допустимостта и на 30 януари бяха разпространени до всички острови за 

незабавно прилагане. В резултат на новите насоки за сливане на процедурите за 

приемане и допустимост за националностите с висока степен на признаване 

EASO разработи нови образци за интервютата и за заключителните бележки. 

Гръцката служба по въпросите на убежището изпрати коментарите си във 

връзка с образеца за интервютата на 17 февруари; все още се очаква да изпрати 

обратна информация на EASO относно образеца на заключителните бележки. 

На 29 януари Гръцката служба по въпросите на убежището също така одобри 

списъка на профилите по държави, който EASO предложи във връзка с 

преобладаващите три националности сред сегашните случаи на островите 

(Ирак, Афганистан, Пакистан). Вследствие на по-нататъшни проверки и 

допълнения от служителите, работещи по операциите на място, EASO 

финализира структурираните отправни точки за държавата на произход по 

отношение на тези националности и ги представи на Гръцката служба по 

въпросите на убежището на 14 февруари.  

На 26 януари EASO финализира учебните материали, които ще се използват за 

укрепване на капацитета с устни преводачи и ще позволят да се прилага гъвкав 

подход към изпращането на служители на всички етапи от процедурата. 

Понастоящем мигрантите получават информация за правата, задълженията и 

наличните възможности, по-специално посредством информационни гишета и 

ad hoc информационни сесии, организирани чрез билетна система, в Лесбос и 

Хиос; все още не са отворени информационни гишета в Самос, Кос и Лерос. 

Разработва се инструментариум, за да се улесни по-нататъшното прилагане на 

предвидимите последствия от неоказването на съдействие в процедурата за 

предоставяне на убежище, по-специално чрез мониторинг на 

местонахождението на кандидатите за убежище, докато молбата им не е 

разгледана, и чрез прекратяване на процедурата за предоставяне на убежище в 

случай на неявяване. Във връзка с последното гръцката полиция следва да 

предприеме по-нататъшни действия по отношение на списъка с архивираните 

досиета, предоставен от Гръцката служба по въпросите на убежището.  

EASO подпомага Гръцката служба по въпросите на убежището при 

управлението на миграционните потоци, планирането и насрочването на 

интервюта в Лесбос и Хиос. Когато това беше възможно и в зависимост от 

натрупаните досиета, периодът между заявяването на интерес и действителното 

подаване на молбата вече беше значително намален. 

Запазване на темпа и Гръцката служба по въпросите на убежището обработва с подкрепата на EASO 
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по-нататъшно 

ускоряване на 

процедурата за 

допустимост за 

кандидати от 

държави на произход 

с ниска степен на 

признаване 

досиетата за предоставяне на убежище на кандидатите от държави на произход 

с ниска степен на признаване в рамките на процедурата за допустимост. На 

островите Лерос и Кос закъснението по делата на първа инстанция е почти 

наваксано. 

 

 

Подобряване на 

диспозитива за 

сигурност и 

безопасност на 

островите 

Гръцката полиция да увеличи непрекъснатото присъствие на полицейски 

служители в горещите точки. Гръцката служба за прием и установяване на 

самоличността, с подкрепата на гръцката полиция, да засили проверките на 

входовете и патрулирането в горещите точки и да подобри 

инфраструктурата, свързана със сигурността. Гръцката полиция, в 

сътрудничество с Гръцката служба за прием и установяване на 

самоличността, да разработи и изпита планове за сигурност и евакуация в 

горещите точки. Гръцката служба за прием и установяване на 

самоличността да подобри инфраструктурата, свързана със сигурността, в 

горещите точки. Гръцките органи да продължат да осигуряват безопасни 

зони за уязвимите групи. 

 

Европейската агенция за гранична и брегова охрана финансира разполагането 

на 280 служители на гръцката полиция в горещите точки в Лесбос (65), Хиос 

(65), Самос (65), Кос (45) и Лерос (40) с цел изпълнение на задачи, свързани със 

сигурността. Някои от тях вече са на островите. 

Във всички горещи точки следва да се осъществяват по-интензивни проверки 

на входовете и да се патрулира в зоните за настаняване, но това се осъществява 

напълно само в Лесбос. Проверки на входовете се извършват в Хиос, Кос и 

Лерос, но все още не се патрулира редовно в зоните за настаняване на тези 

острови. В Самос гръцката полиция извършва проверки за сигурност и 

патрулира само от време на време. Все още не е назначен общ служител за 

връзка по въпросите на сигурността от гръцката полиция или Гръцката служба 

за прием и установяване на самоличността. Към настоящия момент гръцката 

полиция само е публикувала плана за евакуация за горещата точка в Лесбос. В 

някои горещи точки успешно бяха проведени учения за евакуация. Като 

следваща стъпка следва да бъдат финализирани плановете за Хиос, Кос, Лерос 

и Самос; във всички горещи точки следва да се провеждат редовни 

евакуационни тренировки; следва също така да бъде назначен общ служител за 

връзка по въпросите на сигурността от гръцката полиция и Гръцката служба за 

прием и установяване на самоличността. 

Що се отнася до подобряването на инфраструктурата, свързана със сигурността, 

в момента в Лесбос се работи усилено в тази насока. В Самос бяха предприети 

действия във връзка със сигурността, които включваха издигане на ограда, 

осветление, евакуационни изходи, по-добро разделение на зоните и кабини за 

охраната. В Кос и Лерос мигрантите са разделени според националността и 

семейното положение. Предстои Гръцката служба за прием и установяване на 

самоличността да поиска да се модернизира инфраструктурата, свързан със 

сигурността (външни огради, допълнителни полицейски кабини, 

камера/наблюдение), в горещата точка в Хиос. 

С цел осигуряване на безопасни зони за уязвимите групи, непридружените 

ненавършили пълнолетие лица се държат в защитена зона с 24-часово 
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наблюдение в Лесбос, където техният брой към 25 януари намаля до седем 

души. В Хиос и Самос непридружените ненавършили пълнолетие лица не се 

държат в защитена зона, нито получават закрила, а в Кос те се намират в 

защитена зона, която се заключва през нощта. В горещата точка в Лерос не са 

настанени непридружени ненавършили пълнолетие лица; вместо това те се 

настаняват в специални помещения (Pikpa), където има денонощно присъствие 

на персонал на Гръцката служба за прием и установяване на самоличността. 

Като следваща стъпка следва да се предприемат действия във връзка с липсата 

на защитени зони за непридружените ненавършили пълнолетие лица в Самос и 

Хиос и да се предвидят срещи със служители за закрила на детето във всички 

горещи точки. 

Назначаване на 

постоянни 

координатори за 

горещите точки 

Гръцките органи да назначат постоянни координатори и да приемат 

стандартни оперативни процедури за горещите точки  

Постоянните координатори встъпиха официално в длъжност на 18 февруари и 

започнаха да изпълняват официално задълженията си на 20 февруари 2017 г.  

Проектът на стандартни оперативни процедури беше подготвен от Гръцката 

служба за прием и установяване на самоличността, която поиска от съответните 

заинтересовани страни да дадат своя принос, за да се финализира документът. 

Увеличаване на броя 

на апелативните 

комитети 

Понастоящем функционират 12 апелативни комитета, към които има заместващ 

комитет.  

Увеличаване на броя 

на решенията, които 

взема всеки 

апелативен комитет 

В гръцкия парламент беше внесено законодателно изменение, позволяващо да 

се използва правна помощ при изготвянето на решение; очаква се скоро да бъде 

прието. Освен това апелативните комитети имат конкретна област на 

специализация. 

Намаляване на 

етапите в процеса на 

обжалване в рамките 

на процедурата за 

предоставяне на 

убежище 

 

Гръцките органи да проучат възможността за намаляване на етапите в 

процеса на обжалване. 

Поддържане на броя 

на изпратените 

служители на 

европейската 

гранична и брегова 

охрана на 

необходимите 

равнища 

 

Европейската гранична и брегова охрана да отговаря бързо на исканията за 

допълнително разполагане на служители и транспортни средства, 

необходими поради увеличаването на броя на операциите по връщане, въз 

основа на точна оценка на нуждите, направена от гръцките органи. 

Държавите членки и европейската гранична и брегова охрана отговарят 

адекватно на искания за разполагане на служители и за транспортни средства 

във връзка с текущи операции по връщане.  

Съществува техническа възможност операциите по обратно приемане от 

Лесбос, Хиос и Кос да се осъществяват с ферибот. Единствено на Лесбос са 

разположени постоянно служители от новосъздадения резерв от ескортиращи 

лица при принудително връщане на европейската гранична и брегова охрана 

(около 50—60 души). Възможно е ескортиращи лица да бъдат разположени на 

Хиос и Кос, ако Гърция отправи официално искане минимум 21 работни дни 

преди да началото на изпращането им/операцията. За да се осигури добро 

управление на наличните ресурси, евентуалното изпращане на ескортиращи 
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служители от държавите членки, които редовно да осъществяват дейности по 

принудително връщане директно от другите гръцки острови, ще бъде 

подложено на внимателна оценка в тясно сътрудничество с гръцките органи, 

като се вземат предвид броят на евентуалните мигранти и очакваната честота на 

операциите. 

Ограничаване на 

риска от укриване 

Гръцките органи да поддържат ясна и точна система за регистрация и 

проследяване на случаите на всички незаконни мигранти, за да улеснят 

планирането и осъществяването на процедури по връщане, да въведат 

електронна система за проследяване на случаите и да продължат да прилагат 

географското ограничение по отношение на мигрантите, които се намират 

на островите, обявени за горещи точки. 

Понастоящем гръцките органи прилагат географско ограничение на 

движението за новопристигнали мигранти и кандидати за убежище, вследствие 

на което те нямат право да напускат острова, на който са пристигнали. 

Понастоящем се работи за адаптирането на приложимите ИТ системи, за да 

могат да се издават автоматично административни справки и да се проследяват 

отделните случаи, а на следващ етап — да се улесни предаването на 

информация за отделните случаи между Гръцката служба по въпросите на 

убежището, Гръцката служба за прием и установяване на самоличността и 

гръцката полиция. 

По-активно 

прилагане на 

Програмата за 

подпомагане на 

доброволното 

връщане и 

реинтеграция на 

островите 

 

Международната организация по миграцията, с финансовата подкрепа на ЕС, 

да засили кампаниите за популяризиране на подпомагането на доброволното 

завръщане и реинтеграция сред мигрантите, а гръцките органи да премахнат 

административните пречки пред бързото доброволно връщане.  

Усилията за увеличаване на доброволните връщания от гръцките острови 

продължават, насърчавани от предприетото наскоро по-активно изпълнение на 

Програмата за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграция чрез 

включването на пакети за реинтеграция за всички участващи. Общо 212 души 

са заминали доброволно от островите от началото на 2017 г. досега. Бяха 

проведени специални информационни кампании, които ще бъдат допълнително 

засилени, за да се насърчи подаването на актуална информация за по-активното 

изпълнение на Програмата за подпомагане на доброволното връщане и 

реинтеграция на островите. 

Издаване на решения 

за връщане на по-

ранен етап от 

процеса на връщане 

 

Гръцката полиция да издава решения за връщане едновременно с 

уведомяването за отрицателно решение за предоставяне на убежище на първа 

инстанция.  

Гръцката полиция обмисля техническото и ИТ адаптирането с цел изпълнение 

на въпросното действие.  

Създаване на 

допълнителен 

капацитет за 

приемане на 

островите и 

подобряване на 

съществуващите 

съоръжения 

Гръцките органи, с подкрепата на ЕС, да създадат допълнителен капацитет 

за приемане и да подобрят съществуващите съоръжения в сътрудничество с 

местните власти, когато това е възможно. 

Понастоящем в Лесбос и Самос се осъществяват действия за подобряване на 

инфраструктурата за настаняване и на санитарната инфраструктура. В Самос 

предишният палатков лагер беше заменен от по-стабилни съоръжения за 

временно настаняване. Това се случи и в Лесбос както в горещата точка, така и 
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в лагера Каратепе, които се разширяват.  

В Хиос Гръцката служба за прием и установяване на самоличността и 

върховният комисар на ООН за бежанците направиха преглед на мястото с цел 

увеличаване на капацитета за настаняване в горещата точка. 

Когато това е възможно, мигрантите се прехвърлят в хотели и апартаменти като 

част от схемата за наемане на върховния комисар на ООН за бежанците, 

финансирана от ЕС. 

Изграждане на 

достатъчен капацитет 

за задържане на 

островите 

Гръцките органи, с подкрепата на ЕС, да изградят достатъчен капацитет за 

задържане на островите във възможно най-кратък срок в сътрудничество с 

местните власти, когато това е възможно. 

Гръцката полиция определи, че центърът за задържане преди извеждане от 

територията на страната, който ще бъде с капацитет от 500 души, ще бъде 

разположен в Кос, до съществуващата гореща точка. Изравняването на терена 

вече започна. Очаква се до средата на март първите 100—150 места да са 

готови.  

Понастоящем в Хиос няма конкретни планове за изграждане на капацитет за 

задържане преди извеждане от територията на страната заради съдебно 

решение в резултат на оплаквания във връзка с предложеното използване на 

конкретно място в Мерсиниди. На остров Хиос трябва да се проучат други 

варианти. 

Капацитетът за задържане в горещата точка в Лесбос беше намален от 200 на 

100 души, след като в съоръжението бяха разрушени контейнери. Гръцката 

полиция възнамерява да възстанови центъра за задържане, като поправи 

повредените контейнери и изгради допълнителни огради; ремонтните дейности 

трябва да приключат до 20 март. 

В Самос Гръцката служба за прием и установяване на самоличността и 

гръцката полиция проучват подробностите във връзка с изграждането на 

съоръжение за задържане в рамките на сегашната гореща точка. 

Допълнение към 

националните 

програми по ФУМИ 

и ФВС, когато е 

необходимо 

 

Комисията да продължи да предоставя допълнително финансиране (спешна 

помощ, хуманитарна помощ и др.) и техническа помощ на Гърция за прилагане 

на Изявлението на ЕС и Турция, когато е необходимо. 

Понастоящем Комисията оказва подкрепа в съответствие с финансовото 

планиране за 2017 г. 

 


