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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

На 19 януари 2012 г. Европейската комисия започна диалог за либерализиране на 

визовия режим с Косово. На 14 юни 2012 г. тя предостави на Косово пътна карта, в 

която се посочват цялото законодателство и всички други мерки, които Косово трябва 

да приеме и приложи, за да постигне напредък в посока към либерализиране на визовия 

режим.  

Комисията вече прие три доклада за напредъка на Косово в диалога относно визовия 

режим — първия на 8 февруари 2013 г.
1
, втория на 24 юли 2014 г.

2
 и третия на 

18 декември 2015 г.
3
 Тези доклади съдържаха оценка на постигнатия от Косово 

напредък, препоръки към органите в Косово и статистически данни за евентуалното 

въздействие на либерализирането на визовия режим върху миграцията и сигурността. 

В третия си доклад Комисията формулира осем препоръки, съответстващи на 

оставащите осем изисквания от пътната карта за визовия режим, в т.ч. четири основни 

приоритета. Комисията отбеляза, че едно от изискванията — ратифицирането от 

Косово на споразумението за определяне на границите с Черна гора — ще трябва да 

бъде изпълнено преди включването на Косово в списъка на държавите, за чиито 

граждани е въведен безвизов режим.  

Въз основа на резултатите от мисията за техническа оценка в Косово на 17—18 март 

2016 г., настоящият доклад съдържа изготвената от Комисията оценка на напредъка на 

Косово при изпълнението на оставащите осем изисквания от пътната карта за визовия 

режим. 

Оценката се основава на документи, представени от Косово, на доклади, изготвени от 

експертите на държавите — членки на ЕС, участващи в мисията за оценка на 17—

18 март 2016 г., на информация, предоставена от Европол, Frontex, EASO и EULEX, 

както и на статистически данни, събрани от Евростат и предоставени от държавите 

членки.  

Оценката на въздействието на либерализирането на визовия режим за Косово върху 

миграцията и сигурността, както и наборът от мерки, които Косово въведе от декември 

2015 г. с цел предотвратяване на криза, свързана с незаконната миграция, са поместени 

в придружаващия работен документ на службите на Комисията
4
. 

Диалогът относно визовия режим се провежда, без да се засяга позицията на държавите 

— членки на ЕС, относно статута на Косово. 

                                                            
* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на 

Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на 

независимост от страна на Косово. 
1 COM (2013) 66 final. 
2 COM(2014) 488 final. 
3 COM(2015) 906 final, придружен от SWD(2015) 706 final. 
4 SWD(2016) 160 final. 
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2. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОБРАТНОТО ПРИЕМАНЕ И 

РЕИНТЕГРАЦИЯТА 

2.1. Обратно приемане 

Косово изпълни всичките седем изисквания в областта на обратното приемане. В 

третия доклад на Комисията се констатира, че няма неизпълнени изисквания в тази 

област. 

2.2. Реинтеграция 

Косово изпълни всичките три изисквания в областта на реинтеграцията. 

В третия доклад на Комисията се констатира, че средствата от фонда за реинтеграция 

следва да бъдат изцяло изплатени, с акцент върху предоставянето на помощ за 

заетостта, създаването на малки предприятия, професионалното обучение и езиковото 

обучение за деца.  

На 9 март 2016 г. Косово прие регламент относно реинтеграцията, с който се 

предоставя достъп до помощ за самостоятелна заетост и създаване на нови предприятия 

за всички завърнали се лица, независимо от тяхната дата на отпътуване от Косово
5
. 

Уязвимите завърнали се лица имат достъп до целия спектър от услуги за реинтеграция, 

независимо от тяхната дата на отпътуване от Косово. 

През първото тримесечие на 2016 г. 704 завърнали се лица са се възползвали от услуги 

за устойчива реинтеграция. През 2015 г. и 2014 г. съответно 336 и 628 завърнали се 

лица са се възползвали от такива услуги през цялата година (вж. фигура 1).  

Фигура 1: Бенефициери на услуги за устойчива реинтеграция 

Тип услуги за устойчива реинтеграция  2014 г. 2015 г. Т1 2016 г. 

Помощ за самостоятелна заетост 4 89 180 

Новосъздадени предприятия 191 64 13 

Професионално обучение 122 63 183 

Езикови курсове за деца 311 120 328 

Общо 628 336 704 
Източник: Косово, 2016 г. 

От декември 2015 г. специализирана консултантска фирма предлага помощ за 

завърнали се лица, които създават нови предприятия. Общините също значително 

увеличиха усилията си за популяризиране на местно равнище.  

През 2016 г. Косово подобри равнището си на усвояване на средства от фонда за 

реинтеграция. През първото тримесечие на 2016 г. Косово изразходва 500 хиляди евро 

(25%) за услуги за устойчива реинтеграция и пое задължения на стойност 1,1 милиона 

евро (57%) от този 2-милионен фонд за създаването на работни места за завърнали се 
                                                            
5 Достъпът до жилищно настаняване, считан от Косово за мотивиращ фактор, остава единствената 

категория услуги, достъпна само за онези, които са напуснали Косово преди юли 2010 г. 
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лица посредством две програми: програма на ПРООН, предлагаща обучение на 

работното място и субсидии за заплати, и посочения по-горе консултантски проект, 

предлагащ съдействие при започването на бизнес. 

От друга страна, предвиденият бюджет на фонда бе намален в средата на 2015 г. от 

2,1 милиона евро на 1,2 милиона евро поради влошено изплащане през първото 

полугодие. До края на 2015 г. бяха изразходвани едва 930 хиляди евро (44 % от 

предвидените средства). През 2014 г. бяха изразходвани 1,5 милиона евро (72%) от 

фонда, като останалата част бе върната в бюджета.  

Като цяло Косово изпълни оставащите изисквания за изплащане на финансови 

средства по линия на фонда за реинтеграция, с акцент върху предоставянето на помощ 

за заетостта, създаването на малки предприятия, професионалното обучение и 

езиковото обучение за деца. 

3. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 1: СИГУРНОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Косово изпълни всичките девет изисквания в областта на сигурността на 

документите.  

В третия доклад на Комисията се констатира, че Косово следва да покаже, че прилага 

своето изменено вторично законодателство относно промяната на имена. 

От юли 2015 г. Косово въведе ново вторично законодателство относно промяната на 

имена
6
. С това законодателство бяха въведени допълнителни гаранции срещу 

промяната на имена с цел измама, включително разпоредбата, че лица, които са обект 

на наказателно производство, не могат да искат промяна на имената си. Съгласно 

действащото понастоящем законодателство относно имената
7
 гражданите могат да 

искат промяна на имената веднъж на всеки пет години. 

Има единадесет основания, на базата на които кандидатите могат да поискат промяна 

на имената си, като за целта е нужно осигуряването на набор от удостоверителни 

документи за доказване на основателността на тези искания. Тези удостоверителни 

документи трябва да включват извлечение от регистъра за съдимост от съдилищата по 

настоящото и предишните местопребивавания на кандидата. Трябва да се приложи и 

полицейско удостоверение, в което се посочва липсата на наказателно досие в 

миналото. 

Агенцията за гражданска регистрация създаде нова комисия, която да разглежда всяка 

молба и да прави препоръки до местните служби за гражданско състояние дали 

исканията за промяна на името следва да бъдат одобрени. Тези препоръки не са 

обвързващи, но неспазването им от страна на местните служби може да доведе до по-

нататъшни разследвания. Досега всяка препоръка е била спазена.  

                                                            
6 Това вторично законодателство се състои от административна инструкция, циркулярно писмо, издадено 

от Агенцията за гражданска регистрация, и стандартни оперативни процедури, описващи процедурите, 

които да се прилагат.  
7 Закон 02/L-118. 
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От създаването си новата комисия е направила 180 препоръки — 106 положителни и 

74 отрицателни. При сравнение на първите тримесечия на 2015 г. и 2016 г. се 

наблюдава спад в исканията за промяна на имената, който е съответно 72 % за 

фамилните и 69 % за собствените имена. 

Като цяло Косово изпълни оставащия ключов приоритет, с който да покаже, че е 

приложило измененото вторично законодателство, отнасящо се до промяната на 

имената. 

4. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ И МИГРАЦИЯТА  

4.1. Управление на границите 

Косово изпълни четиринадесет от петнадесетте изисквания в областта на 

управлението на границите. 

В третия доклад на Комисията се отбеляза, че споразумението за определяне на 

границите с Черна гора, което беше подписано от двете страни, следва да се 

ратифицира преди включването на Косово в списъка на държавите, за чиито граждани е 

въведен безвизов режим. 

На 15 март 2016 г. Косово създаде международна ad hoc комисия, която да преразгледа 

определянето на границите с Черна гора. Въз основа на правни и технически критерии 

тази комисия заключи, че при определянето на границите с Черна гора Косово „ясно е 

спазило международните стандарти“, макар и без необходимото равнище на 

прозрачност
8
.  

Като цяло Косово предприе важни стъпки за изпълнение на оставащото изискване за 

ратифицирането на споразумението за определяне на границите с Черна гора. Косово 

работи за ратифицирането на това споразумение до деня на приемането на 

законодателното предложение от страна на Европейския парламент и на Съвета за 

прехвърлянето на Косово в списъка на държавите, за чиито граждани е въведен 

безвизов режим. 

4.2. Управление на миграцията 

Косово изпълни всичките десет изисквания в областта на управлението на 

миграцията. В третия доклад на Комисията се констатира, че няма неизпълнени 

изисквания в тази област. 

4.3. Убежище 

Косово изпълни всичките седем изисквания в областта на убежището. 

В третия доклад на Комисията се отбеляза, че Косово следва да наблюдава причините 

за своя нисък процент на признаване на лицата, търсещи убежище. 

                                                            
8 Този доклад може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://president-

ksgov.net/repository/docs/Final_Report.pdf. 

http://president-ksgov.net/repository/docs/Final_Report.pdf
http://president-ksgov.net/repository/docs/Final_Report.pdf
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Броят на лицата, търсещи убежище в Косово, остава много нисък, тъй като огромна 

част от гражданите на трети държави го считат за транзитен пункт. През 2015, 2014 и 

2013 г. съответно 70, 98 и 62 лица са потърсили убежище в Косово. До момента няма 

признаци на фрагментиране на миграционния маршрут през Западните Балкани към 

Косово. 

Системата на Косово за предоставяне на убежище функционира, а законодателството 

му включва съществени елементи от достиженията на правото на ЕС в областта на 

убежището. В случаите, когато кандидатите са оставали в Косово след подаване на 

молбата си за убежище, Косово последователно е спазвало процедурите за 

предоставяне на убежище, установени в неговото законодателство. 

Процентът на признаване също остава скромен: субсидиарна закрила са получили 

съответно двама от 70-те кандидати за убежище през 2015 г., един от 98-те кандидати 

през 2014 г. и четирима от 62-та кандидати през 2013 г. Това представлява процент на 

признаване, равняващ се на 3 %, 1 % и 6 %, съответно през 2015 г., 2014 г. и 2013 г. 

Повечето кандидати остават в Косово една седмица, след което се укриват. През 2015 г. 

компетентните органи са успели да проведат събеседвания само с шест от 

59 кандидати, тъй като останалите 53 са се укрили. На две от тези шест лица е 

предоставена субсидиарна закрила, което представлява по-висок процент на признаване 

на молби за предоставяне на убежище за лицата, с които са проведени събеседвания.  

Като цяло Косово е изпълнило оставащите изисквания, свързани с наблюдението на 

ниския процент на признаване на молбите за предоставяне на убежище. 

5. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 3: ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ  

5.1. Предотвратяване и борба с организираната престъпност, корупцията и 

тероризма 

Косово изпълни четиринадесет от петнадесетте изисквания в областта на борбата 

срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма, както и достатъчно 

елементи от петнадесетия ключов приоритет.  

В третия доклад на Комисията се посочват три все още неизпълнени ключови 

приоритета в областта на борбата с организираната престъпност, корупцията и 

тероризма: 

- прехвърляне на достатъчен брой съдии с необходимия помощен персонал в 

отделите за тежки престъпления към съдилищата в Косово;  

- постигане на трайни резултати по отношение на разследвания, окончателни съдебни 

решения и конфискации по дела за тежки престъпления, свързани с организираната 

престъпност и корупцията, по-специално като на централния координатор, който 

отговаря за делата за тежки престъпления, свързани с организираната престъпност и 

корупцията, се предоставят мандат и ресурси да ръководи мултидисциплинарни 

екипи за финансови разследвания и да проследява последващите съдебни действия 

във връзка с тези дела;  
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- гарантиране на оперативната независимост на Органа за контрол на обществените 

поръчки и прилагане на строги планове за интегритет, за да се защити 

независимостта на този орган и на Регулаторната комисия по обществените 

поръчки.  

Прехвърляне на съдии и помощен персонал в отделите за тежки престъпления 

към основните съдилища 

От юли 2015 г. насам Съдебният съвет на Косово (KJC) прехвърли 6-има съдии към 

основния съд в Прищина, увеличавайки по този начин общия им брой на 18. KJC 

прехвърли съдии и към други основни съдилища: един към Ferizaj/Uroševac, двама към 

Gjakova/Đakovica и един към Pejë/Peć, с което общият брой на съдиите във всеки 

основен съд стана най-малко шест. KJC увеличи заплатите на съдиите и започна 

процедура по назначаването на шест професионални съветници, а през февруари 

2016 г. публикува обява за още 25 свободни работни места.  

На 24 март Парламентът прие изменение на закона за KJC
9
 с цел премахването на 

максималния 6-месечен срок на трансферите, като позволи извършването на трансфери 

„в разумен срок“. Тъй като необходимият срок за приключването на едно дело е средно 

около осем месеца, това изменение е съществен елемент за засилването на съдебното 

преследване при тежки престъпления, свързани с организираната престъпност и 

корупцията в Косово
10

. 

Като цяло Косово изпълни оставащия ключов приоритет по прехвърлянето на 

достатъчен брой съдии и помощен персонал в отделите за тежки престъпления към 

основните съдилища. 

Постигане на трайни резултати по отношение на разследвания, окончателни 

съдебни решения и конфискации по дела за тежки престъпления, свързани с 

организираната престъпност и корупцията 

Между септември и декември 2015 г. Прокурорският съвет на Косово (KPC) въведе 

интегрирана система за управление на делата, която дава възможност за проследяване 

на определен брой важни дела, свързани с организираната престъпност и корупцията, 

от фазата на разследване през наказателното преследване до постановяването на 

окончателна присъда. Тази система се основава на сложна база данни, която 

функционира като ИТ инструмент за управление.  

Делата се избират от централния координатор в рамките на специализираната 

прокуратура и на мултидисциплинарна структура, обхващаща полицията, звеното за 

финансово разузнаване, данъчната администрация, агенцията за управление на 

конфискувани и замразени активи (AMSCA), изправителната служба и отделите за 

тежки престъпления към основните съдилища. Всеки орган е командировал постоянни 

членове в тази мултидисциплинарна структура, които вкарват данни в базата данни и 

извършват обмен на информация по делата. Всяко набелязано дело се разглежда като 

                                                            
9 Закон 05/L-094 Изменението на продължителността на трансферите влезе в сила на 6 април 2016 г. 
10 Мисията за визова оценка от март 2016 г. също потвърди личната ангажираност на интервюираните 

прехвърлени съдии да постановят присъди по възложените им дела, преди срокът на прехвърлянето им 

да изтече. 
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главен приоритет. Председателите на съдилищата трябва незабавно да ги разпределят 

на съдиите и ежемесечно да докладват на KJC за предприетите действия и съдебни 

развръзки. 

В тази база данни Косово има 31 набелязани дела, свързани с организираната 

престъпност и корупцията. Към днешна дата прокурорите са повдигнали 15 обвинения 

срещу 54 лица. В два от случаите разследванията са били преустановени, а 14 са все 

още във фазата на разследване. Едно от делата е завършило с осъдителна присъда на 

първа инстанция на 6 април 2016 г.: съдебният състав е признал трима ответници за 

виновни по обвинения в корупция. Главният обвиняем е бил осъден на три години 

лишаване от свобода и на други санкции; вторият обвиняем — на 18 месеца лишаване 

от свобода; третият е бил осъден да заплати глоба. Главният обвиняем е бил прокурор 

по дело за предполагаемо убийство и е осъден за приемането на подкуп.  

На 27 април 2016 г. в Косово са арестувани шестима души по разследване за 

предполагаема измама на стойност 30 милиона евро, състояща се в изкупуване и 

продажба на земя, която е държавна собственост. Предполагаемият главен извършител 

на тази измама, в която може би са въвлечени 40 души, е виден законодател. Това лице 

се е предало на властите на 29 април 2016 г. Разследването засяга широкомащабна 

организирана престъпна група, действаща от 2006 г. до днес, която се занимава с 

организирана престъпност, изпиране на пари, злоупотреба със служебно положение, 

фалшифициране на документи и даване и получаване на подкупи. 

Косово отбеляза също така напредък при замразяването и изземването на незаконно 

придобити активи, но само малка част от тях е била конфискувана поради липсата на 

окончателни присъди. Прогнозната стойност на активите, върху които са наложени 

обезпечителни мерки, и на активите, които са конфискувани, е 20,6 милиона евро
11

. 

Между 2014 и 2015 г. стойността на конфискуваните активи се е увеличила от 

130 000 EUR на 450 000 EUR. Броят на съдебните решения за налагане на 

обезпечителни мерки или за конфискация е увеличен от 204 на 242.  

Все още има несъответствие в активите, прехвърлени към AMSCA. През 2015 г. само 

18 % от новите иззети активи са прехвърлени на Агенцията; 37 % са били прехвърлени 

през 2014 г.  

Като цяло, Косово е изпълнило достатъчно елементи от ключовия приоритет за 

постигане на трайни резултати по отношение на разследвания, окончателни съдебни 

решения и конфискации по знакови дела, свързани с организираната престъпност и 

корупцията. Създаден е мултидисциплинарен екип на специализираните прокурори, 

съдии и следователи, който да се заеме с определен брой ключови дела с помощта на 

базата данни. Увеличили са се случаите на замразяване и изземване, макар и броят на 

конфискациите да остава нисък поради липсата на окончателни присъди. Тази система 

вече доведе до резултати при едно дело, но последващите съдебни действия по 

останалите дела, прехвърлянето на иззети активи и окончателната конфискация 

изискват постоянно внимание от страна на органите. Косово работи активно за 

                                                            
11

 Тези статистически данни се отнасят само до новите случаи, започнати през 2015 г. 
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постигане на трайни резултати в борбата срещу организираната престъпност, 

корупцията и тероризма. 

Гарантиране на оперативната независимост на Органа за контрол на 

обществените поръчки и прилагане на строги планове за интегритет, за да се 

защити независимостта на този орган и на Регулаторната комисия по 

обществените поръчки 

От юли 2015 г. Косово предприе значителни стъпки за укрепване на интегритета при 

възлагането на обществени поръчки. Бившият ръководител на Органа за контрол на 

обществените поръчки (ОКОП), обвинен в корупция, бе отстранен от длъжност, а 

измененията на закона за обществените поръчки, приети от Парламента на 19 февруари 

2016 г.
12

, позволиха временното или окончателното отстраняване от длъжност на 

подведените под съдебна отговорност членове на този орган в очакване на 

окончателната им присъда. По препоръка на извършващ подбор орган, съставен от 

съдии от Върховния съд, на 30 март Парламентът назначи нов председател и други 

двама членове на ОКОП и по този начин той стана напълно оперативен.  

Прегледът на някои неотдавнашни случаи на жалби за възлагане на обществени 

поръчки също така показва напредък. В 129 от 592-те жалби, подадени през 2015 г., 

решенията на ОКОП са в полза на икономическите оператори. ОКОП преразгледа 

196 дела, организирайки нова тръжна процедура в 129 от тях през 2015 г. Това е 

значително подобрение в сравнение с юли 2015 г., когато ОКОП печелеше в 100 % от 

делата, заведени срещу него от икономически оператори. В случаи на подадени жалби 

от икономически оператори пред основния съд в Прищина, повечето от решенията на 

ОКОП са потвърдени. 

През май 2016 г. трябва да бъде приета стратегия за възлагане на обществени поръчки, 

с която се цели подобряването на интегритета, отчетността и отговорността в областта 

на обществените поръчки въз основа на модернизирана система за възлагане на 

обществени поръчки. 

На 5 януари 2016 г. стартира електронна платформа за възлагане на обществени 

поръчки. На 1 април 2016 г. тази платформа стана напълно оперативна за всички 

централни тръжни процедури. Всички бюджетни организации на централно равнище са 

упълномощени да започнат да използват електронната система до 1 септември, а 

всички бюджетни организации в Косово — до 1 януари 2017 г. На 25 март 2016 г. 

доставчикът на електроенергия на Косово стана първият орган, използващ 

електронната платформа за възлагане на обществени поръчки.  

Като цяло Косово изпълни оставащия ключов приоритет за гарантирането на 

оперативната независимост на Органа за контрол на обществените поръчки и за 

прилагането на строги планове за интегритет, за да се защити независимостта на този 

орган и на Регулаторната комисия по обществените поръчки. 

                                                            
12 Закон 05/L-092. 
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5.2. Сътрудничество в областта на правоприлагането 

Косово изпълни всичките единадесет изисквания в сферата на сътрудничеството в 

областта на правоприлагането. В третия доклад на Комисията се констатира, че няма 

неизпълнени изисквания в тази област. 

5.3. Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси 

Косово изпълни всичките седем изисквания в областта на съдебното сътрудничество 

по наказателноправни въпроси. В третия доклад на Комисията се констатира, че няма 

неизпълнени изисквания в тази област. 

5.4. Защита на данните 

Косово изпълни и трите изисквания в областта на защитата на данните. В третия 

доклад на Комисията се констатира, че няма неизпълнени изисквания в тази област. 

6. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 4: ОСНОВНИ ПРАВА, СВЪРЗАНИ СЪС СВОБОДАТА 

НА ДВИЖЕНИЕ 

Косово изпълни всичките осем изисквания в областта на основните права, свързани 

със свободата на движение. 

В третия доклад на Комисията се отбеляза, че Косово следва да предостави подходящи 

помещения на омбудсмана и да му осигури пълна бюджетна независимост. 

На 12 февруари 2016 г. беше подписан меморандум за разбирателство между 

омбудсмана и Министерството на държавната администрация. Чрез него на омбудсмана 

бяха предоставени подходящи помещения в столицата. Ремонтът им започна през април 

2016 г., като се очаква омбудсманът да се нанесе в тях до юли 2016 г.  

Министерството на финансите отпусна на омбудсмана допълнителни 98 000 EUR, 

които ще покрият заплатите на още девет служители, назначени в рамките на пакета за 

правата на човека от юли 2015 г., с който се увеличават задачите на омбудсмана в 

областта на борбата с дискриминацията и равенството между половете.   

С цел да засили бюджетната независимост на омбудсмана, на 18 февруари 2016 г.
13

 

Косово му отпусна бюджет от 422 000 EUR. Тази сума съответства на искането на 

омбудсмана и ще му позволи да изпълнява новите задачи, произтичащи от пакета за 

правата на човека. В закона за омбудсмана
14

 се предвижда, че бюджетът за тази 

институция може да бъде намален само с одобрението на омбудсмана.  

Като цяло Косово е изпълнило оставащото изискване, свързано с предоставянето на 

подходящи помещения и пълна бюджетна независимост на омбудсмана. 

                                                            
13 Чрез Решение № 05/75 Министерството на финансите се ангажира „да прилага настоящото решение“. 
14 Закон 05/L-019. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият доклад допълва предходните три приети от Комисията доклада за 

постигнатия от Косово напредък в диалога за визовия режим. Тези доклади съдържат 

оценка на постигнатия от Косово напредък в изпълнението на изискванията от пътната 

карта за визовия режим, отправените към Косово препоръки и оценка на евентуалното 

въздействие на либерализирането на визовия режим върху миграцията и сигурността. 

В третия си доклад Комисията формулира осем препоръки, съответстващи на 

оставащите осем изисквания от пътната карта за визовия режим, в т.ч. четири основни 

приоритета. Комисията отбеляза, че едно от изискванията — ратифицирането от 

Косово на споразумението за определяне на границите с Черна гора — ще трябва да 

бъде изпълнено преди включването на Косово в списъка на държавите, за чиито 

граждани е въведен безвизов режим.   

Комисията направи оценка на наскоро предприетите от Косово стъпки за изпълнение 

на оставащите изисквания. Косово предостави законодателните и политически 

документи, необходими за тази оценка. Настоящият доклад се основава до голяма 

степен на констатациите на четирима експерти от държавите членки, които 

придружиха представителите на Комисията по време на в мисия за оценка на 17—

18 март 2016 г. в Косово.  

Евентуалното въздействие на либерализирането на визовия режим върху миграцията и 

сигурността за Косово, както и наборът от мерки, които Косово въведе от декември 

2015 г. с цел предотвратяване на злоупотреби с безвизовия режим, са поместени в 

придружаващия работен документ на службите на Комисията. 

Диалогът за визовия режим с Косово се доказа като важен и особено ефективен 

инструмент за постигането на напредък по отношение на дълбоки и трудни реформи в 

областта на правосъдието и вътрешните работи и отвъд нея, оказвайки въздействие 

върху сфери като върховенството на закона и реформата на наказателното правосъдие. 

По тези проблеми се извършва мониторинг и в други рамки, като например 

подкомитета ,,Правосъдие, свобода и сигурност“ по линия на процеса на стабилизиране 

и асоцииране.  

Напредъкът, постигнат от Косово във всички области от пътната карта за 

либерализиране на визовия режим, остава стабилен и ефективен и показва трайната 

ангажираност на Косово за изпълнение на изискванията от пътната карта за визовия 

режим като главен приоритет. Съдържащите се в третия доклад на Комисията 

препоръки бяха разгледани, за да се гарантира, че законодателната и политическата 

уредба, институционалните и организационните принципи и прилагането на 

процедурите в рамките на четирите тематични области, както и обратното приемане и 

реинтеграцията, съответстват на европейските и международните стандарти. Това 

потвърждава готовността на Косово да продължи разглеждането на тези въпроси в 

контекста на либерализирането на визовия режим.  

В резултат на редица важни мерки, които Косово въведе от декември 2015 г., 

Комисията счита, че Косово е постигнало следното:  
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1. Изпълнение на ключовия приоритет за прехвърлянето на достатъчен брой съдии и 

помощен персонал в отделите за тежки престъпления към основните съдилища; 

2. Изпълнение на достатъчно елементи от ключовия приоритет за постигане на трайни 

резултати по отношение на разследвания, окончателни съдебни решения и 

конфискации по знакови дела, свързани с организираната престъпност и 

корупцията. Създаден е мултидисциплинарен екип на специализираните прокурори, 

съдии и следователи, който да се заеме с определен брой ключови дела с помощта 

на база данни. Увеличили са се случаите на замразяване и изземване на активи, 

макар и броят на конфискациите да остава нисък поради липсата на окончателни 

присъди. Тази система вече доведе до резултати при едно дело, но последващите 

съдебни действия по останалите дела, прехвърлянето на иззети активи и 

окончателната конфискация изискват постоянно внимание от страна на органите. 

Косово работи активно за постигане на трайни резултати в борбата срещу 

организираната престъпност, корупцията и тероризма; 

3. Изпълнение на ключовия приоритет за гарантирането на оперативната независимост 

на Органа за контрол на обществените поръчки и за прилагането на строги планове 

за интегритет, за да се защити независимостта на този орган и на Регулаторната 

комисия по обществените поръчки; 

4. Изпълнение на ключовия приоритет за демонстриране на прилагането на 

измененото вторично законодателство, отнасящо се до промяната на имената; 

5. Предприемане на важни стъпки за изпълнение на изискването за ратифицирането на 

споразумението за определяне на границите с Черна гора. Косово работи за 

ратифицирането на това споразумение до деня на приемането на законодателното 

предложение от страна на Европейския парламент и на Съвета за прехвърлянето на 

Косово в списъка на държавите, за чиито граждани е въведен безвизов режим; 

6. Изпълнение на изискването за изплащане на финансови средства по линия на фонда 

за реинтеграция, с акцент върху предоставянето на помощ за заетостта, създаването 

на малки предприятия, професионалното обучение и езиковото обучение за деца; 

7. Изпълнение на изискването, свързано с наблюдението на ниския процент на 

признаване на молбите за предоставяне на убежище; 

8. Изпълнение на изискването, свързано с предоставянето на подходящи помещения и 

пълна бюджетна независимост на омбудсмана. 

Въз основа на тази оценка и предвид резултатите от продължителното наблюдение и 

докладване, извършени след започването на диалога за либерализиране на визовия 

режим с Косово, Комисията потвърждава, че Косово е изпълнило изискванията на 

пътната карта за либерализиране на визовия режим, с уговорката, че до деня на 

приемане на настоящото предложение от Европейския парламент и Съвета Косово ще е 

ратифицирало споразумението за определяне на границите с Черна гора и подобрило 

своите резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията.  

Предвид всички критерии, които следва да се разгледат при определянето във всеки 

отделен случай на третите държави, чиито граждани подлежат на изискването за виза 

или са освободени от него съгласно член -1 от Регламент (ЕО) № 539/2001 (въведен с 
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Регламент (ЕС) № 509/2014), Комисията реши да представи законодателно 

предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001, с което Косово се прехвърля 

от приложение I, част 2 към приложение II, част 4 от посочения регламент. Както е 

посочено в пътната карта, това изменение обхваща единствено лица, които притежават 

биометрични паспорти, издадени в съответствие със стандартите на Международната 

организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и стандартите на ЕС за 

отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в документите за пътуване
15

.  

След представянето на това законодателно предложение Комисията ще продължи да 

извършва активен мониторинг на ратификацията от страна на Косово на 

споразумението за определяне на границите с Черна гора и по-нататъшното развитие на 

постиженията му в борбата с организираната престъпност и корупцията. 

Продължаващото изпълнение от страна на Косово на изискванията, определени в 

рамките на четирите тематични области от пътната карта за визовия режим, както и 

реинтеграцията и обратното приемане, ще бъдат наблюдавани чрез механизма за 

мониторинг след либерализирането на визовия режим
16

, в рамките на процеса на 

стабилизиране и асоцииране, и ако е необходимо, чрез ad hoc механизми за последващи 

действия. Косово следва да гарантира, че в сила остават ефективни мерки за 

предотвратяване на злоупотреби с безвизовия режим. Наред с другото, Косово следва 

да организира целеви информационни кампании, имащи за цел разясняване на правата 

и задълженията, свързани с безвизовото пътуване към Шенгенското пространство, 

както и на правилата, регламентиращи достъпа до пазара на труда на ЕС. Комисията ще 

продължи да извършва мониторинг и да прави всичко възможно, за да подкрепи Косово 

в непрекъснатото изпълнение на изискванията от пътната карта за визовия режим. 

                                                            
15 По-конкретно Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за 

отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, 

издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1).  
16 Изявление на Комисията относно механизъм за мониторинг от 8 ноември 2010 г., 2010/0137 (COD) 


