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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 

ПЕТИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА  

 

относно привеждането в действие на европейската гранична и брегова охрана 
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Преглед на недостига на човешките ресурси и оборудването, необходими за 

провеждането на текущите съвместни операции на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана 

 

Недостиг за Гърция — Съвместна операция „Посейдон“ 

 17 август — 28 септември 2017 г.: няма недостиг на човешки ресурси; 

 септември 2017 г.: 5 крайбрежни патрулни катера (38 % от оперативните 

нужди), 2 патрулни кораба в открито море (67 % от оперативните нужди), 1 

вертолет (50% от оперативните нужди), 2 патрулни автомобила (13 % от 

оперативните нужди), 2 транспортни превозни средства (33% от 

оперативните нужди); 

 28 септември — 16 ноември: няма недостиг (оперативни нужди: 151 

служители); 

 В областта на подкрепата на обратното приемане липсват 11 служители за 

септември и 13 служители за октомври. 

 

Недостиг за Гърция – Съвместна сухопътна операция за гъвкави дейности за 2017 г.  

 16 август — 13 септември 2017 г.: 42 служители (оперативни нужди: 79 

служители), 18 патрулни автомобила (58 % от оперативните нужди), 2 

транспортни средства (100 % от оперативните нужди); 

 13 септември — 11 октомври 2017 г.: 39 служители (оперативни нужди: 79 

служители), 17 патрулни автомобила (55 % от оперативните нужди), 2 

транспортни средства (100 % от оперативните нужди); 

 11 октомври – 8 ноември 2017 г.: 39 служители (оперативни нужди: 79 

служители), 17 патрулни автомобила (55 % от оперативните нужди), 2 

транспортни средства (100 % от оперативните нужди). 

 

Недостиг за Гърция — Съвместна операция „Точки за контакт по сухопътната 

граница“, 2017 г. (Focal Points 2017 Land) 

 16 август — 13 септември 2017 г.: 6 служители (оперативни нужди: 16 

служители), 1 детектор за сърдечна дейност (100 % от оперативните нужди); 

 13 септември — 11 октомври 2017 г.: 7 служители (оперативни нужди: 14 

служители — 50 % от оперативните нужди), 1 детектор за сърдечна дейност 

(100 % от оперативните нужди). 

 

Недостиг за Италия — Съвместна операция „Тритон“ 

 септември 2017 г.: 4 служители (оперативни нужди: 135 служители), 4 

крайбрежни патрулни кораба (67 % от оперативните нужди), 1 патрулен 

кораб в открито море (50 % от оперативните нужди); 

 октомври 2017 г.: 1 служител (оперативни нужди: 135 служители), 4 

крайбрежни патрулни кораба (67 % от оперативните нужди). 

 

Недостиг за България — Съвместна сухопътна операция за гъвкави дейности, 2017 г.  

 16 август — 13 септември 2017 г.: 84 служители (оперативни нужди: 175 

служители — поради липса на оферти 24 служители от приемащата държава 
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членка трябва да бъдат съфинансирани от Агенцията), 34 патрулни 

автомобила (57 % от оперативните нужди — поради липса на оферти 12 

патрулни автомобила от приемащата държава членка трябва да бъдат 

съфинансирани от Агенцията), 2 превозни средства с термовизионно 

оборудване (25 % от оперативните нужди); 

 13 септември — 11 октомври 2017 г.: 64 служители (оперативни нужди: 

175 служители — поради липса на оферти 24 служители от приемащата 

държава членка трябва да бъдат съфинансирани от Агенцията), 27 патрулни 

автомобила (45 % от оперативните нужди — поради липса на оферти 12 

патрулни автомобила от приемащата държава членка трябва да бъдат 

съфинансирани от Агенцията); 

  11 октомври – 8 ноември 2017 г.: 58 служители (оперативни нужди: 175 

служители — поради липса на оферти 24 служители от приемащата държава 

членка трябва да бъдат съфинансирани от Агенцията), 25 патрулни 

автомобила (42 % от оперативните нужди — поради липса на оферти 12 

патрулни автомобила от приемащата държава членка трябва да бъдат 

съфинансирани от Агенцията). 

 

Недостиг за България — Съвместна операция „Точки за контакт по сухопътната 

граница“, 2017 г. (Focal Points 2017 Land) 

 16 август — 13 септември 2017 г.: 4 служители (оперативни нужди: 12 

служители). 

 13 септември — 11 октомври 2017 г.: 7 служители (оперативни нужди: 14 

служители — 50 % от оперативните нужди), 1 детектор за сърдечна дейност 

(100 % от оперативните нужди). 

 

Недостиг за Испания — Съвместна операция „Индало“ 

 септември 2017 г.: 3 служители (оперативни нужди: 12 служители) и 1 

патрулен кораб в открито море (100 % от оперативните нужди); 

 октомври 2017 г.: 3 служители (оперативни нужди: 12 служители). 

 

Недостиг за Испания — Съвместна операция „Хера“ 

 септември 2017 г.: 2 служители (оперативни нужди: 2 служители), 1 патрулен 

кораб в открито море (100 % от оперативните нужди), 1 крайбрежен патрулен 

кораб (100 % от оперативните нужди). 

 октомври 2017 г.: 2 служители (оперативни нужди: 2 служители), 1 патрулен 

кораб в открито море (100 % от оперативните нужди), 1 крайбрежен патрулен 

кораб (100 % от оперативните нужди), 1 въздухоплавателно средство с 

неподвижни криле (100 % от оперативните нужди).  

 

Недостиг за Испания — Съвместна операция „Минерва“
1
 

 14 юли — 15 септември 2017 г.: 26 служители (оперативни нужди: 74 

служители), 12 екипа с кучета (44 % от оперативните нужди). 

 

                                                            
1  Съвместната операция „Минерва“ приключва на 15 септември 2017 г. 
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Недостиг за Западните Балкани — Съвместна сухопътна операция за гъвкави 

дейности, 2017 г., за наблюдение на границите
2
 

 16 август — 13 септември 2017 г.: 4 служители (оперативни нужди: 4 

служители) и 1 микробус с термовизионно оборудване (100 % от 

оперативните нужди); 

 13 септември 2017 г. — 11 октомври 2017 г.: 4 служители (оперативни 

нужди: 4 служители) и 1 микробус с термовизионно оборудване (100 % от 

оперативните нужди); 

 11 октомври – 8 ноември 2017 г.: 4 служители (оперативни нужди: 4 

служители) и 1 микробус с термовизионно оборудване (100 % от 

оперативните нужди). 

 

Недостиг за Западните Балкани — Съвместна операция „Точки за контакт по 

сухопътната граница“, 2017 г. (Focal Points 2017 Land) 

 16 август — 13 септември 2017 г.: 4 служители (оперативни нужди: 24 

служители), 1 детектор за сърдечна дейност (100 % от оперативните нужди) на 

хърватско-сръбската граница; 

 13 септември 2017 г. — 11 октомври 2017 г.: 4 служители (оперативни 

нужди: 24 служители), 1 детектор за сърдечна дейност (100 % от оперативните 

нужди) на хърватско-сръбската граница. 

 

Недостиг за Западните Балкани — Съвместна операция „Координационни 

точки“, 2017 г.  

 септември: 3 служители (оперативни нужди: 16 служители); 

 октомври: 5 служители (оперативни нужди: 21 служители). 

 

                                                            
2  Целият този недостиг се отнася до разгръщането по външните сухопътни граници на Хърватия. 


