
Европейско сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана



Функциите за брегова охрана са посочени от трите агенции и са включени в Препоръка (ЕС) 
2021/1222 на Комисията от 20 юли 2021 година за установяване на практическо ръководство 
относно европейското сътрудничество във връзка с функциите за брегова охрана:

Какви са функциите за 
брегова охрана?

морска безопасност, 
включително управление 
на трафика на 
плавателните съдове 

произшествия с 
плавателни съдове и 
услуга за морска помощ

контрол и инспекция на 
рибарството

контрол на морските 
граници 

опазване на морската 
среда и ответни мерки

морски издирвателни и 
спасителни операции

митнически дейности в 
морето

морска сигурност, 
сигурност на плавателните 
съдове и пристанищните 
съоръжения 

морски мониторинг и 
наблюдение 

реагиране при злополуки 
и бедствия в морето 

предотвратяване и 
възпиране на незаконната 
търговия и контрабандата 
и свързаното с това 
прилагане на морското 
право 

Европейското сътрудничество по отношение 
на функциите за брегова охрана е израз на 
усилията на EFCA, EАМБ и Frontex да обединят сили 
и да хармонизират дейностите си, за да подкрепят 
националните органи, които изпълняват функции за брегова 
охрана на национално равнище и на равнището на ЕС, 
а където е подходящо — и на международно равнище.   

Съвместна работа в морето: 
Европейско сътрудничество по отношение 
на функциите за брегова охрана



Защо си сътрудничим?
Водите около Европа са с интензивна натовареност, като в тях се осъществяват широк 
спектър от дейности като международен и вътрешен товарен и пътнически транспорт, риболов, 
добив на нефт и газ, както и туризъм и дейности за отдих. В същото време морската област е 
изложена на редица рискове като аварии, замърсяванe на морската среда, незаконен риболов, 
тероризъм, пиратство, контрабанда на хора и друга трансгранична престъпност.

В Европейския съюз има много органи, отговорни за различните функции за брегова 
охрана.  Повече от 300 цивилни и военни организации в държавите членки работят заедно 
денонощно, за да гарантират, че дейностите, извършвани в морето, са безопасни, сигурни, 
законосъобразни и екологосъобразни. 

В изпълнение на задачата за наблюдение на морските дейности и 
подкрепа на оперативни мисии в морето, EFCA, EАМБ и Frontex засилиха 
сътрудничеството помежду си в полза на всички участващи организации. 

Три европейски агенции подпомагат националните органи при 
изпълнение на техните задачи по брегова охрана:

Европейската агенция за контрол на рибарството,

Европейската агенция по морска безопасност,

Европейската агенция за гранична 
и брегова охрана

Дейността на EFCA е фокусирана върху оперативната 
координация на дейностите по контрол и инспекция 
на рибарството, като допринася за подобряване на 
съответствието и еднаквите условия на конкуренция 
в риболовния сектор, и в крайна сметка за устойчиво 
рибарство.

EАМБ служи на морските интереси на ЕС за 
безопасен, сигурен, „зелен“ и конкурентен 
морски отрасъл. Тя действа като надежден 
и уважаван контактен център в морския 
отрасъл в Европа и на глобално равнище. 

Frontex има за цел подобряване 
на управлението на външните 
граници, за да гарантира високо 
ниво на вътрешната сигурност в 
ЕС и борба с трансграничната 
престъпност.

Кои са агенциите, 
участващи във функциите за 
брегова охрана на европейско 
равнище?



 
EFCA, EАМБ и Frontex работят заедно от много години. 

През 2016 г. сътрудничеството им беше формализирано със 
законодателно предложение на Европейската комисия, в резултат на 
което бяха изменени учредителните регламенти на трите агенции 
с добавяне на общ член относно европейското сътрудничество 
по отношение на функциите за брегова охрана. 

През 2017 г. агенциите направиха значима крачка 
в структурирането на сътрудничеството помежду си 
като подписаха тристранно работно споразумение. 

На 18 март 2021 г. агенциите допълнително 
засилиха европейското сътрудничество по 
отношение на функциите за брегова охрана 
с подновяване за неопределен срок на 
тристранното работно споразумение.

Как си сътрудничим?
EFCA, EАМБ и Frontex подкрепят европейското сътрудничество по 
отношение на функциите за брегова охрана по координиран начин, 
като всяка агенция работи в областите на своя мандат и отговорности. 

Тези три европейски агенции си сътрудничат помежду си, за да подпомагат 
националните органи, които изпълняват функции за брегова охрана, при 
обмена на морска информация, предоставяне на услуги за наблюдение и 
комуникация, изграждане на капацитет, анализиране на предизвикателствата 
в оперативната дейност и възникващите рискове в морската област, както и 
споделяне на капацитет чрез разработване на многоцелеви морски операции.

Какво е правното основание?

Обмен на 
информация

Услуги за 
наблюдение

Изграждане на 
капацитет

Анализ на 
риска

Споделяне на 
капацитет



 www.efca.europa.eu
www.emsa.europa.eu

www.frontex.europa.eu
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