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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Предложение за  

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата 

за влизане/излизане 

{SWD(2016) 115 final} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за  

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата 

за влизане/излизане 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложенията към Регламент (ЕС) № 2016/399 се изменят, както следва: 

1. Към приложение III се добавя Част Г: 

 

„ЧАСТ Г 

Част Г1: Ленти за автоматизиран граничен контрол за граждани на 
ЕС/ЕИП/Швейцария 

 

 

За Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия не се изискват звезди 
на логото 
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Част Г2: Ленти за автоматизиран граничен контрол за граждани на трети 
страни 

 

 

За Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия не се изискват звезди на 
логото. 

Част Г3: Ленти за автоматизиран граничен контрол за всички паспорти 

 

 

За Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия не се изискват звезди на 
логото“ 

 

2. Приложение IV се изменя, както следва: 

а) точка 1 се заменя със следното: 

„1. Когато това е предвидено изрично от нейното национално законодателство, дадена 

държава членка може да подпечатва при влизане и излизане пътните документи на 

гражданите на трети страни, които притежават разрешение за пребиваване, издадено от 

тази държава членка, в съответствие с член 11. Освен това в съответствие с 

приложение V, част A когато на граждани на трети страни се отказва влизане съгласно 



 

BG 4   BG 

член 14, граничният служител поставя печат за влизане в паспорта, зачеркнат с кръст с 

незаличимо черно мастило, и записва срещу него от дясната страна също с незаличимо 

черно мастило буквата(ите), съответстваща(и) на причината(ите) за отказ на влизане. 

Списъкът с тези причини е поместен в стандартния формуляр за отказ за влизане, 

посочен в приложение V, част Б.“ 

б) добавя се точка 1а: 

„Спецификациите на тези печати са установени в Решение SCH/COM-EX (94) 16 rev и 

SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL) на Шенгенския изпълнителен комитет.“ 

в) точка 3 се заменя със следното: 

„3. В случай на отказ за влизане на гражданин на трета страна, за който важи 

задължението за притежаване на виза, печатът по правило се поставя върху страницата 

срещу тази, върху която е поставена визата. 

Ако посочената страница не може да се използва, печатът се поставя на следващата 

страница. Машинночитаемата зона не се подпечатва.“ 

3. Приложение V, част А се изменя, както следва: 

а) точка 1, буква б) се изменя, както следва: 

„б) за гражданите на трети страни, чието влизане за кратък престой [или въз основа на 

виза за обиколно пътуване] е било отказано, данните за отказ за влизане се регистрират 

в Системата за влизане/излизане в съответствие с член 6а, параграф 2 от настоящия 

регламент и член 16 от [Регламент за създаване на Система за влизане/излизане]. Освен 

това граничният служител поставя печат за влизане в паспорта, зачеркнат с кръст с 

незаличимо черно мастило, и записва срещу него от дясната страна също с незаличимо 

черно мастило буквата(ите), съответстваща(и) на причината(ите) за отказ за влизане. 

Списъкът с тези причини е поместен в стандартния формуляр за отказ за влизане, 

посочен в част Б от настоящото приложение;“ 

б) точка 1, буква г) се изменя, както следва: 

„г) за гражданите на трети страни, чиито откази за влизане не се регистрират в 

Системата за влизане/излизане, граничният служител поставя печат за влизане в 

паспорта, зачеркнат с кръст с незаличимо черно мастило, и записва срещу него от 

дясната страна също с незаличимо черно мастило буквата(ите), съответстваща(и) на 

причината(ите) за отказ за влизане. Списъкът с тези причини е поместен в стандартния 

формуляр за отказ за влизане, посочен в част Б от настоящото приложение. Освен това 

за тези категории лица граничният служител вписва всеки отказ за влизане в регистър 

или в списък, като посочва самоличността и гражданството на съответния гражданин 

на трета страна, дава справка за документа, с който на гражданина на трета страна се 

разрешава да премине границата, както и причините за отказ за влизане и датата на 

отказ;“ 

в) добавя се точка 1, буква д): 

„д) практическите разпоредби за подпечатване се съдържат в приложение IV.“ 

 


