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I. ВЪВЕДЕНИЕ  

Сигурността е постоянно присъстваща тема от началото на мандата на настоящата 

Комисия — като се започне от Политическите насоки на председателя Юнкер от 

юли 2014 г. и се стигне до последната реч за състоянието на Съюза от септември 

2016 г. Тази тема присъстваше също в Декларацията и Пътната карта от Братислава 

от септември 2016 г., в които бе подчертана важната функция на Европейския съюз 

като гарант за сигурността на неговите граждани и беше отправен призив към 

Съюза да направи всичко необходимо, за да подкрепи държавите членки в 

осигуряването на вътрешна сигурност и в борбата с тероризма
1
. През последните 

месеци беше постигнат устойчив напредък в изпълнението на Европейската 

програма за сигурност от април 2015 г.
2
 и в подготвянето на условията за истински 

и ефективен Съюз на сигурност в съответствие с предложено от Комисията в 

съобщението ѝ от април 2016 г.
3
 В този контекст председателят Юнкер създаде 

специален ресор на комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, подпомаган от 

хоризонтална работна група, която се опира на експертния опит на цялата 

Комисия, за да осигурява напредък в работата и да гарантира изпълнението на 

приетите мерки.  

Настоящият доклад е първият от поредица ежемесечни доклади за постигнатия 

напредък при създаването на оперативен и ефективен Съюз на сигурност. В 

месечните доклади ще се проследяват различните насоки на работата на 

Комисията
4
 в областта на сигурността и ще се набелязват областите, в които са 

необходими още усилия. Тези доклади ще бъдат изготвяни около два основни 

стълба: борбата с тероризма, организираната престъпност и средствата, които ги 

подкрепят; и укрепването на нашите защитни механизми и изграждането на 

устойчивост срещу тези заплахи. В докладите ще се обхващат всички аспекти на 

политиката в областта на сигурността и ще се представят действията, предприети 

от институциите и агенциите на ЕС в тази област. Успоредно с това Комисията ще 

извърши цялостна оценка на ефективността на съществуващите инструменти на 

ЕС за борба с тероризма.  

Както Комисията е отбелязвала преди, вътрешната сигурност на всяка отделна 

държава членка е неразривно свързана с вътрешната сигурност на останалите 

държави членки. Само чрез съвместна работа ще можем да постигнем равнището 

на колективна сигурност, което нашите граждани изискват и очакват. Пълното 

зачитане на основните права трябва да бъде в основата на тази работа, тъй като 

сигурността на Съюза може да се гарантира единствено когато гражданите са 

уверени, че техните основни права се зачитат напълно. 

В настоящия доклад са обобщени резултатите, постигнати след публикуването на 

съобщението от април 2016 г. В бъдещите доклади ще се поставя акцент върху 

резултатите и ще се отразява свързаното със сигурността измерение на различните 

                                                 
1 Декларацията от Братислава и Пътната карта от Братислава от 16 септември 2016 г., SN 73/16. 
2 Съобщение „Европейска програма за сигурност“, COM(2015) 185 final, от 28 април 2015 г. 
3 Съобщение „Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и 

подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност“, COM(2016) 230 final,от 20 

април 2016 г.  
4 Вж. също Съобщение „Повишаване на сигурността в свят на мобилност: подобряване на 

информационния обмен в борбата срещу тероризма и по-сигурни външни граници“, COM(2016) 602 

final, от 14 септември 2016 г. 
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политики на Съюза, като се представя приносът на тези политики за изграждането 

на ефективен и истински Съюз на сигурността.  

II. ЗАСИЛВАНЕ НА БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА И 

ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И СРЕЩУ СРЕДСТВАТА ЗА 

ТЯХНОТО ПОДПОМАГАНЕ  

а) Правна рамка за борба с тероризма и за пресичане на достъпа до финансиране 

и огнестрелни оръжия  

Засилването на борбата срещу тероризма изисква ефективни действия за пресичане 

на подкрепата, от която терористите се ползват, и за лишаването им от средства за 

извършване на нападения.  

С предложението на Комисията за Директива относно борбата с тероризма
5
 се 

цели да бъдат изпълнени бързо международните стандарти и задължения, като 

същевременно се гарантира, че преразгледаната наказателноправна рамка на 

равнище ЕС предоставя адекватен отговор на новите предизвикателства, 

включително тези, свързани със завръщащите се чуждестранни бойци терористи. 

Предоставянето на жилища, транспорт или материална подкрепа на терористи и 

публичната провокация към извършване на терористично престъпление са също 

престъпления, свързани с тероризма, които следва да бъдат строго наказвани. От 

септември 2016 г. насам бяха проведени три тристранни срещи във връзка с това 

предложение и беше постигнато общо разбиране по редица ключови въпроси. 

Комисията приветства общата цел на съзаконодателите за постигане на съгласие по 

предложението за директива преди края на годината. 

Що се отнася до борбата с финансирането на тероризма, както бе обявено в Плана 

за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма
6
 от февруари 

2016 г., Комисията прие на 5 юли 2016 г. предложение за целенасочени изменения 

на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари. Предложените 

промени са насочени към противодействие на новите средства за финансиране на 

тероризма (напр. виртуални валути, предплатени карти) и към увеличаване на 

прозрачността за целите на борбата с изпирането на пари. Европейският парламент 

и Съветът започнаха работа по позицията си относно предложението и следва да 

постигнат бърз напредък, за да може тристранните срещи да започнат до началото 

на 2017 г. На 14 юли 2016 г. Комисията прие списък на трети държави, в чиято 

национална уредба за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма 

са налице стратегически слабости
7
. Банките от сега нататък ще трябва да 

извършват допълнителни проверки (т.нар. „мерки за разширена комплексна 

проверка“) на финансовите потоци от тези 11 държави. 

Комисията ускори изпълнението на своя план за действие от декември 2015 г. 

относно укрепване на оперативното сътрудничество на равнище ЕС в борбата 

срещу незаконния трафик и използване на огнестрелни оръжия и взривни 

вещества
8
. Повечето мерките по плана за действие вече са изпълнени или са в 

процес на изпълнение. Продължава работата по ускоряване и засилване на обмена 

на информация относно огнестрелните оръжия както на европейско, така и на 

международно равнище. Освен това бяха започнати диалози със страните от 

Близкия изток и Северна Африка и от Западните Балкани за подобряване на обмена 

                                                 
5 COM(2015) 625 final. 
6 COM(2016) 50/2. 
7 С(2016) 4180 final. 
8 COM(2015) 624 final. 
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на информация и оперативното сътрудничество в борбата с трафика на 

огнестрелни оръжия по тези два основни маршрута.  

На 18 ноември 2015 г., след нападенията в Париж, Комисията прие Регламент за 

изпълнение относно общите минимални стандарти за дезактивиране на 

огнестрелни оръжия
9
. Регламентът за изпълнение влезе в сила на 8 април 2016 г. 

и в него се предвижда дезактивираните огнестрелни оръжия да бъдат привеждани в 

състояние на необратима нефункционалност. През септември 2016 г. беше 

проведено заседание на комитета, отговарящ за изпълнението на мерките за 

дезактивиране на огнестрелни оръжия, за да се прецени дали са необходими по-

нататъшни изменения на стандартите за дезактивиране. Комисията също така 

представи предложение за преразглеждане на Директивата за огнестрелните 

оръжия (Директива 477/91) с цел ограничаване на достъпа до най-опасните 

категории огнестрелни оръжия за гражданска употреба
10

. Съветът постигна общ 

подход по предложението на Комисията на 10 юни 2016 г., а комисията на 

Европейския парламент по вътрешния пазар и защитата на потребителите гласува 

по предложението на 19 юли 2016 г. Обсъжданията между съзаконодателите 

започнаха на политическо равнище на 27 септември 2016 г. и понастоящем се 

осъществяват в поредица от технически обсъждания. Важно е да се постигне 

съгласие преди края на годината. Комисията ще продължи да призовава 

съзаконодателите да се придържат към амбициозните цели, по-специално целта да 

се забранят най-опасните полуавтоматични огнестрелни оръжия. 

Терористите са използвали самоделни взривни вещества за провеждането на 

нападения в Европа. Комисията работи активно за ограничаване на достъпа до 

прекурсори, които могат да се използват за производство на самоделни взривни 

вещества, и за укрепване на капацитета на правоприлагащите и други служители, 

отговарящи за сигурността на обществени места, структури за масов транзит и 

критични инфраструктури, да откриват такива вещества. В този контекст бе 

финансиран научноизследователски проект
11

 относно неутрализирането на 

взривните свойства на продукти, достъпни при условията на свободна продажба в 

магазини от типа „направи си сам“. Проектът доведе до подаването на заявки за 

патенти, които могат да се използват в отрасъла. Комисията, заедно с държавите 

членки, трябва да разгледа спешно начините за внедряване на резултатите от това 

научно изследване, за да се възпрепятства достъпът на терористите до този 

потенциален източник на съставки за производството на бомби.  

Същевременно действията в областта на политиката срещу взривните вещества 

трябва да осигуряват решения в отговор на непрекъснато променящото се естество 

на заплахата. В сътрудничество с държавите членки Комисията наскоро 

идентифицира още прекурсори, даващи повод за загриженост, които трябва да 

бъдат предмет на засилени проверки. През ноември Комисията ще приеме три 

отделни делегирани акта за добавянето на тези вещества в приложение II на 

Регламента относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на 

                                                 
9 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на 

общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че 

дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност.  
10 Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 

91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие. 
11 Научноизследователски проект, финансиран по приоритет „Изследвания в областта на 

сигурността“ на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания. 
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взривни вещества
12

. Чрез добавянето ще се породи задължението да се докладва 

на правоприлагащите органи за свързани с тези вещества подозрителни 

трансакции, липси и кражби.  

Успоредно с това Комисията предприема действия, за да гарантира пълното 

прилагане на регламента от страна на държавите членки. На 29 септември 2016 г. 

Комисията започна процедура за нарушение срещу Кипър, Франция, Люксембург и 

Испания, тъй като в тези държави членки все още не всички разпоредби на 

регламента се прилагат напълно. В началото на 2017 г. Комисията ще докладва 

относно прилагането на регламента и относно това дали е нужно допълнително 

укрепване на европейските правила.  

б) Предотвратяване на радикализацията и борба с нея 

Предотвратяването на радикализацията, както на местно равнище, така и чрез 

интернет, е един от централните елементи от усилията на Съюза за борба с 

тероризма. През юни 2016 г. Комисията представи обстойно съобщение относно 

начина, по който работата на равнище ЕС може да подпомогне държавите членки 

при предотвратяването на радикализацията, водеща до насилнически 

екстремизъм
13

. Институциите на ЕС трябва спешно да осъществят предложените 

действия. След приемането на кодекс за поведение през май 2016 г., Комисията 

наблюдава изпълнението на ангажиментите, поети от дружества от сектора на 

информационните технологии, по-специално ангажимента за отстраняване на 

незаконна реч на омразата в рамките на 24 часа. Комисията ще докладва относно 

постигнатия напредък на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи 

на 8 декември 2016 г. След проведената през октомври 2015 г. конференция на 

високо равнище, посветена на действията на наказателното правосъдие в отговор 

на радикализацията, и в изпълнение на заключенията на Съвета от 20 ноември 

2015 г. държавите членки понастоящем представят предложения в отговор на 

покана за представяне на проекти за борба с радикализацията в затворите. 

Успоредно с това държавите членки и техните местни органи следва да използват 

пълноценно различните мерки за подкрепа и инструменти за сътрудничество във 

връзка с предотвратяването и борбата с радикализацията, по-специално 

подкрепата, предлагана от Мрежата за осведоменост по въпросите на 

радикализацията (RAN). През септември 2016 г. Мрежата за осведоменост по 

въпросите на радикализацията откри кампанията „Exit Hate“(„Сбогом на 

омразата“) за осигуряване на алтернативни на екстремистката пропаганда 

послания, основаващи се на лични разкази. Благодарение на неотдавнашното ѝ 

укрепване Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията вече може 

да насочи дейността си и към трети държави. Мрежата организира посещения на 

местни младежки работници и представители на академичните среди в Турция и 

Йордания с цел изготвяне на списък от конкретни действия, които ще бъдат 

предприети с местни общности. На 9 ноември 2016 г. Комисията ще организира 

конференция на високо равнище на Мрежата за осведоменост по въпросите на 

радикализацията, на която ще се съберат създатели на политики на местно и 

национално ниво и специалисти, действащи на предна линия, за да обсъдят 

ефективни начини за противодействие на радикализацията. Комисията също така 

подготвя втората среща на високо равнище на Интернет форума на ЕС, насрочена 

за 8 декември 2016 г., чиято цел е да се даде възможност на държавите членки, 

                                                 
12 Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно 

предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества. 
13 COM(2016) 379 final. 
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индустрията и представителите на гражданското общество да направят преглед на 

постигнатия напредък и да дадат насоки на по-нататъшната работа за 

предотвратяване на онлайн радикализацията и за борба с терористичната 

пропаганда по интернет. В Пътната карта от Братислава се подчертава значението 

на подкрепата на ЕС за действията на държавите членки по предотвратяване на 

радикализацията. 

в) Подобряване на оперативното трансгранично сътрудничество с подкрепата на 

агенциите на ЕС 

Разчитайки на засилената подкрепа от агенциите на ЕС, държавите членки следва 

да се възползват в пълна степен от механизмите, съществуващи на равнище ЕС, за 

да гарантират оперативното трансгранично сътрудничество. Евроюст играе 

ключова роля; след неотдавнашните терористични нападения във Франция и 

Белгия Евроюст подкрепя френските и белгийските прокурори чрез предоставяне 

на консултации и чрез координиране на сложни разследвания. 

Настоящият цикъл на политиката за периода 2013—2017 г., насочен към 

справянето по съгласуван начин с най-важните криминални заплахи посредством 

сътрудничество между съответните служби на държавите членки, институциите и 

агенциите на ЕС и съответни трети държави и организации, скоро ще приключи. 

Той следва да бъде подновен и укрепен предвид неговото положително 

въздействие върху засиленото трансгранично сътрудничество между 

правоприлагащите органи. Например правоприлагащите органи от държавите 

членки и партньорските държави арестуваха заподозрени лица, за които беше 

установено, че притежават самолетни билети, купени с откраднати или 

фалшифицирани данни от кредитни карти. Беше установено, че много от тези 

заподозрени лица са участвали и в други форми на престъпна дейност, 

включително трафик на хора, трафик на наркотици, киберпрестъпност и 

тероризъм. Лицата, участващи в извършването на тежка и организирана 

трансгранична престъпна дейност, постоянно търсят нови възможности, било то 

чрез експлоатация на потенциални мигранти в контекста на трафика на хора, било 

то чрез незаконна търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и други 

престъпления спрямо околната среда. Нашите ответни действия също трябва да 

претърпят развитие. 

За да запази своята ефективност в борбата срещу тероризма и организираната 

престъпност, ЕС трябва да бъде готов да се адаптира спрямо новите тенденции в 

престъпността и увеличеното използване на киберсредства за извършване на 

престъпления. Европейският център за борба с киберпрестъпността към Европол 

вече подкрепя междусекторното и трансграничното сътрудничество в борбата с 

киберпрестъпността. През юли 2016 г. Европейския център за борба с 

киберпрестъпността, заедно с нидерландската национална полиция и компаниите 

Intel Security и Kaspersky Lab, започна кампанията „NoMoreRansom“(„Не на 

откупа“). Това публично-частно партньорство има за цел да се бори срещу 

софтуера за изнудване, представляващ вид зловреден софтуер, който заразява 

компютри посредством криптирането на файлове, които могат да бъдат 

декриптирани само след плащането на откуп. До момента партньорството е 

помогнало на 2400 потребители да декриптират своите файлове, без да платят 

откуп. Отчитайки все по-голямото значение на електронните доказателства в 

наказателното разследване, Комисията работи по подобряването на ефективността 

на съществуващите механизми за получаване на трансграничен достъп до 

електронни доказателства, като например механизмите за правна взаимопомощ. В 

съответствие със заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 
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юни 2016 г., Комисията започна консултация с експерти относно общ подход на 

ЕС към използването на мерки за разследване в интернет. Между юли и октомври 

2016 г. бяха проведени три срещи на експертни групи, в които участваха 

специалисти от областта на правоприлагането, представители на академичните 

среди и доставчици на интернет услуги. През ноември 2016 г. ще бъде проведен 

четвърти семинар, за да се направи оценка на осъществимостта на създаването на 

платформа за предаване на искания за електронни доказателства. Резултатите от 

тези срещи с експерти ще бъдат отчетени в междинен доклад, който ще бъде 

представен на Съвета по правосъдие и вътрешни работи през декември 2016 г. 

 

III. ЗАСИЛВАНЕ НА НАШАТА ЗАЩИТА И УСТОЙЧИВОСТ 

а) Подобряване на обмена на информация 

Обменът на информация е от основно значение за укрепването на способността ни 

за защита срещу тероризма. Първото предизвикателство е да се използват най- 

пълноценно съществуващите инструменти и системи. Тези инструменти и системи 

трябва да бъдат изцяло въведени и приложени.  

Конкретен пример представлява рамката от Прюм относно обмена на данни във 

връзка с ДНК, пръстови отпечатъци и национална регистрация на превозни 

средства. Тази рамка постига успехи при идентифицирането на престъпници, 

действащи в трансграничен контекст. Все още обаче не всички държави членки са 

я въвели, което е за сметка на ползите, които тя може да донесе за подобряване на 

сигурността. За да бъде разрешен този проблем, Комисията започна процедури за 

нарушение срещу Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Хърватия за 

неспазване на решенията от Прюм
14

. Това са първите процедури за нарушение, 

започнати за т.нар. „инструмент по предишния трети стълб“ в областта на 

полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни 

въпроси. Успоредно с това Комисията продължава да подкрепя държавите членки 

за пълното прилагане на рамката от Прюм и ще организира конференция през 

януари 2017 г. с цел обмен на най-добри практики. 

Изпълнението на договореното е основно предизвикателство и по отношението на 

Директивата на ЕС за резервационните данни на пътниците
15

. Директивата беше 

приета в резултат от сътрудничеството между Европейския парламент, Съвета и 

Комисията, но съществува риск напредъкът да бъде подкопан от липсата на 

капацитет в повечето държави членки за обработване на събираните данни. 

Държавите членки трябва понастоящем спешно да изградят своите звена за данни 

за пътниците (ЗДП). До момента само една държава членка (Обединеното 

кралство) е създала напълно функциониращо ЗДП, очаква се още две държави 

членки (Франция и Унгария) да постигнат тази цел до края на 2016 г., а в други 

държави членки са в ход проекти. Въз основа обаче на информацията, 

предоставена от държавите членки на Комисията, единадесет държави членки все 

още не са започнали работа в тази връзка. Комисията е готова да предостави 

допълнителна правна помощ, експертен опит и финансова подкрепа за постигането 

на тази цел. До ноември 2016 г. Комисията ще представи план за изпълнение, 

съдържащ междинни цели, които държавите членки трябва да изпълнят, за да 

                                                 
14 Решения 2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР на Съвета. 
15 Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 

използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване 

и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления. 
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могат техните ЗДП да заработят пълноценно до изтичането на крайния срок за 

пълното изпълнение на директивата — май 2018 г. С цел да подкрепи създаването 

на ЗДП, Комисията предложи на бюджетните органи да отпуснат допълнителни 

средства за финансиране в размер на 70 милиона евро за периода 2017—2020 г. 

Освен това Комисията ще предостави 3,8 милиона евро, за да се улесни обменът на 

резервационни данни на пътниците между държавите членки и Европол. След 

консултации с държавите членки и сдружения на въздушни превозвачи Комисията 

ще представи също така правила за изпълнение относно форматите и протоколите 

за предаване на резервационни данни на пътниците. Комисията има готовност да 

приеме правилата за изпълнение преди края на тази година. Въздушните 

превозвачи ще започнат да използват стандартните формати на данни и протоколи 

за предаване, установени в това решение за изпълнение, в рамките на една година 

от приемането му. 

Агенциите на ЕС играят важна роля за подкрепа на обмена на информация между 

националните органи и тази подкрепа следва да се засили. В контекста на новата 

правна уредба на Европол, която беше приета през май 2016 г.
16

 и ще влезе в сила 

през май 2017 г., Агенцията ще бъде подсилена с до 90 щатни бройки. В 

допълнение към това и в изпълнение на обявеното в речта за състоянието на Съюза 

от 2016 г. укрепване на Европол, понастоящем Комисията провежда задълбочена 

оценка на нуждите въз основа на информация, предоставена от Европол. Въз 

основа на резултатите от тази оценка Комисията ще предприеме необходимите 

стъпки, за да даде възможност на Европейския център за борба с тероризма към 

Европол да предоставя необходимата подкрепа на държавите членки 24 часа в 

денонощието, 7 дни в седмицата. 

Пътната карта от Братислава съдържа призив за засилване на сътрудничеството и 

обмена на информация между службите за сигурност на държавите членки. Това е 

в съответствие със съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., в което се 

подчертава, че е важно да се намери практическо решение, за да се даде 

възможност за задълбочаване на сътрудничеството между правоприлагащите 

органи и разузнавателните служби. Комисията прикани държавите членки да 

споделят своите най-добри практики на национално равнище в създаването на 

структури за обмен на информация между правоприлагащите органи и 

националните служби сигурност, като първият обмен на мнения се проведе в 

рамките на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на 

вътрешната сигурност (COSI) на Съвета на 28 септември 2016 г. Комисията ще 

влезе в контакт с отделни държави членки, за да насърчи този обмен.  

б) Укрепване на информационните системи и запълване на информационни 

празноти 

В допълнение към въвеждането на съществуващи системи е необходимо да се 

подобри цялостната архитектура на информацията в областта на сигурността. 

В настоящата уредба на управлението на данните за целите на сигурността в ЕС 

съществува несъгласуваност. Това позволява на престъпниците и терористите да 

използват различни самоличности и да остават незабелязани. При пълно зачитане 

на принципите за защита на данните, по-специално принципа на ограничаване в 

рамките на целта, се разглеждат варианти за това как да се използва оптимално 

                                                 
16 Регламент (ЕС) № 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно 

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за 

замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 

2009/968/ПВР на Съвета. 
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съществуващата информация на равнище ЕС и и да се подобри управлението на 

самоличността.  

Комисията създаде експертна група на високо равнище, чиято задача е да 

анализира правните, техническите и оперативните аспекти на различните варианти 

за постигането на оперативна съвместимост на информационните системи в 

областта на управлението на границите и сигурността
17

. След като проведе първото 

си заседание на 20 юни, експертната група на високо равнище проведе заседание 

на 20 септември с участието на Агенцията за основните права и Европейския 

надзорен орган по защита на данните. Групата обсъди възможностите за 

подобряване на начина, по който държавите членки въвеждат и използват 

съществуващите системи, и по-специално потенциалната добавена стойност от 

въвеждането на единен интерфейс за търсене. Групата обсъди също работата на 

Комисията по създаването на система на ЕС за информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS), включително обосновката и целта на тази система, 

както и правните, техническите и оперативните предизвикателства, свързани с нея. 

Комисията ще предостави актуализирана информация относно тези обсъждания на 

Съвета (на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 13 

октомври) и Европейския парламент (на заседанието на Комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи на 8 ноември). 

Предвид предизвикателствата, свързани със сигурността, и жизненоважното 

значение, което по-добрият обмен на информация има за тяхното посрещане, 

работата на групата трябва да се ускори. До декември 2016 г. Комисията ще 

представи междинните си констатации , в които ще бъде поставен акцент върху 

това как да се постигне по-добро въвеждане и използване на съществуващите 

системи и върху ролята, която Европейската агенция за оперативното управление 

на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността 

и правосъдието (eu-LISA) може да играе, за да подпомогне постигането на тази 

цел. Също така, както беше обявено в речта за състоянието на Съюза и предвидено 

в Пътната карта от Братислава, Комисията ще представи до ноември законодателно 

предложение за създаването на ETIAS, с което да се предвидят предварителни 

проверки за гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза и 

пътуващи до Шенгенското пространство.  

в) Укрепване на сигурността по външните граници 

В съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г. беше ясно посочено, че 

укрепването на вътрешната сигурност на Съюза изисква подобряване на 

управлението на външните граници. Започването на работа на европейската 

гранична и брегова охрана на 6 октомври със значително разполагане на 

гранични служители и техническо оборудване по външните граници на България е 

важен етап в укрепването на управлението на външните граници. Европол следва 

да засили още повече присъствието си в горещите точки на миграция чрез 

разполагане на гост-служители, за да се осигури извършването на проверки за 

сигурност като част от усилията ни за засилване на сигурността по външните 

граници.  

Проверките по външните граници са основен начин за откриване на завръщащи се 

чуждестранни бойци терористи. За да се постигне това, по отношение на всички 

лица, които преминават външните граници на ЕС, трябва да бъде извършвана 

                                                 
17 Вж. Съобщение на Комисията „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в 

областта на границите и сигурността“, COM(2016) 205 final от 6 април 2016 г. 
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проверка в съответните бази данни. През декември 2015 г. Комисията представи 

предложение за изменение на Кодекса на шенгенските граници с цел въвеждане 

на системни проверки на гражданите на ЕС, които пресичат външните граници
18

. 

Съветът постигна общ подход по време на заседанието на Съвета по правосъдие и 

вътрешни работи на 25 февруари 2016 г., а Комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент прие своя доклад на 21 

юни 2016 г. До този момент бяха проведени една тристранна среща, на 13 юли 

2016 г., и редица технически срещи, но все още няма съгласие в Европейския 

парламент относно принципа на системни проверки. Двата съзаконодателя трябва 

да удвоят усилията си и да ускорят обсъжданията по предложението с цел да се 

постигне съгласие до края на 2016 г. 

Предложението за Система на ЕС за влизане/излизане, представено от 

Комисията през април 2016 г.
19

, допълнително ще подобри ефективността на 

граничните проверки, тъй като в тази система ще се записва къде и кога даден 

гражданин на трета държава влиза в ЕС или го напуска. Макар че се водят 

технически дискусии и в Европейския парламент, и в Съвета, нито една от 

институциите все още не е приела позицията си за тристранните срещи. Важно е 

работата по това предложение да бъде ускорена и приключена. 

г) Защита на гражданите и на критичните инфраструктури 

Целта на терористите е да всяват страх и те са готови да причиняват масови 

жертви, като атакуват лесни мишени. Съществува ясна нужда от спешно укрепване 

на нашата устойчивост с оглед на защитата на гражданите и инфраструктурите и 

намаляването на слабите места. Чрез анализ на риска, изследвания в областта на 

сигурността и системно сътрудничество между правоприлагащите органи и 

частния сектор Съюзът може да допринесе за отстраняването на слабите места в 

защитата на лесни мишени и критични инфраструктури.  

Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки и индустрията по 

въпроса за защитата на критичната инфраструктура. На 15 юни 2016 г. беше 

проведен семинар на ЕС по въпросите на вътрешните заплахи, насочен към 

развиването на идеи как индустрията и публичните органи могат да разработят по-

практичен подход срещу вътрешните заплахи и ефективни мерки за тяхното 

намаляване. Предложенията за бъдещи действия включват създаването на работна 

група с държавите членки за задълбочена оценка и разработване на 

инструментариум за противодействие на вътрешните заплахи за държавите членки 

и индустрията. На 20—21 септември Комисията организира семинар в Брюксел на 

тема „Последните терористични нападения: предизвикателства и извлечени поуки 

за службите по гражданска защита и спешна помощ“. Предложенията 

включваха: постигане на по-бърза намеса на службите за спешна помощ в 

„червената зона“ по време на нападение с цел ограничаване на броя на жертвите, 

по-добро оборудване за службите за спешна помощ, по-добро идентифициране на 

жертви на бедствия и повишаване на обществената осведоменост чрез осигуряване 

на обучение на гражданите за реагиране/оказване на първа помощ. През идните 

месеци Комисията ще предприеме допълнителни действия за укрепване на 

сигурността на транспорта, които ще бъдат съсредоточени върху сигурността на 

железопътния и морския транспорт, както и върху защитата на лесни мишени и 

сигурността на охраняемите граници. 

                                                 
18 COM(2015) 670 final. 
19 COM(2016) 194 final, 6 април 2016 г. 
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На 7 септември 2016 г. Комисията внесе предложение за създаване на обща 

система на ЕС за сертифициране на оборудването за проверка за авиационна 

сигурност
20

. Това предложение е насочено към опростяване и хармонизиране на 

процедурите на ЕС за сертифициране на такова оборудване. Тази инициатива ще 

подпомогне частния сектор чрез намаляване на разходите на отрасъла на 

сигурността за сертифициране, укрепване на конкурентоспособността на отрасъла 

на сигурността в ЕС и подобряване на авиационната сигурност в цяла Европа. 

Предложението е свидетелство за значението, което Комисията придава на 

развитието на конкурентоспособен отрасъл на сигурността в ЕС, който може да 

допринесе за автономността на ЕС при посрещането на нуждите в областта на 

сигурността. Комисията приканва съзаконодателите да започнат работа по това 

предложение. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От настоящия доклад става ясно, че се осъществява конкретен напредък, 

включително по отношение на оперативните мерки, в изпълнението на 

Европейската програма за сигурност и в постигането на ефективен и истински 

Съюз на сигурност. Сложните трансгранични заплахи налагат съгласувана реакция 

на различни нива. Това може да бъде постигнато единствено чрез доверие и 

съвместна работа на всички институции и държави членки. Дейността на 

терористите не е насочена срещу една или друга държава членка; тя са насочена 

срещу нашия начин на живот, нашата отвореност, нашето бъдеще. Тежката 

престъпност, по-специално киберпрестъпността, засяга същите ценности и е 

насочена срещу най-слабите звена в нашите общества. Необходимо е да засилим 

нашата реакция срещу тези заплахи, срещу средствата в тяхна подкрепа и и срещу 

причините за тях, като работим заедно за укрепване на нашата сигурност и 

устойчивост. Комисията ще продължи да подпомага работата по тази 

изключително важна програма и ще докладва за напредъка през ноември. 

                                                 
20 COM(2016) 491 final. 
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КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ И СЪБИТИЯ В СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ: 

 

ЗАСИЛВАНЕ НА БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА И ОРГАНИЗИРАНАТА 

ПРЕСТЪПНОСТ И СРЕЩУ СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНОТО ПОДПОМАГАНЕ 

 

а) Правна рамка за борба с тероризма и за пресичане на достъпа до финансиране и 

огнестрелни оръжия 

 

- Европейският парламент и Съветът следва да продължат интензивната работа по 

предложението за Директива относно борбата с тероризма, за да приемат 

законодателния акт преди края на годината. 

- Европейският парламент и Съветът следва да продължат обсъжданията по 

предложението за преразглеждане на Директивата за огнестрелните оръжия, за 

да постигнат съгласие преди края на годината. 

- Комисията ще приеме през ноември три делегирани акта относно допълнителни 

прекурсори на взривни вещества, подлежащи на засилени проверки. 

 

б) Предотвратяване на радикализацията и борба с нея 

 

- Държавите членки следва да използват пълноценно подкрепата, предлагана от 

Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN). 

- Комисията ще организира на 9 ноември 2016 г. конференция на високо равнище 

на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията. 

 

ЗАСИЛВАНЕ НА НАШАТА ЗАЩИТА И УСТОЙЧИВОСТ 

 

а) Подобряване на обмена на информация 

 

- Държавите членки следва спешно да предприемат необходимите действия за 

изграждане на своите звена за данни за пътниците (ЗДП), за да се гарантира, че 

ще могат да изпълнят изцяло Директивата на ЕС за резервационните данни на 

пътниците най-късно до май 2018 г. 

- Европейският парламент и Съветът трябва да предприемат необходимите 

действия, за да предоставят допълнително финансиране за изпълнението на 

Директивата на ЕС за резервационните данни на пътниците. 

- Комисията ще подкрепи изпълнението на Директивата на ЕС за резервационните 

данни на пътниците и ще представи до ноември 2016 г. план за изпълнение, 

съдържащ конкретни междинни цели, които дават възможност за преглед на 

напредъка. 

 

б) Укрепване на информационните системи и запълване на информационни празноти 

 

- Комисията ще предостави актуална информация на Европейския парламент и 

Съвета относно текущата работа на експертната група на високо равнище по 

информационните системи и оперативната съвместимост с цел ускоряване на 

текущата работа. 

- До ноември 2016 г. Комисията ще внесе предложение за създаването на система 

на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). 

 

в) Укрепване на сигурността по външните граници 

 

- Европейският парламент и Съветът следва да ускорят обсъжданията относно 

предложението за изменение на Кодекса на шенгенските граници, за да 

постигнат съгласие до края на 2016 г. 

- Европол следва допълнително да засили присъствието си в горещите точки на 

миграция чрез разполагане на гост-служители. 
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г) Защита на гражданите и на критичните инфраструктури 

 

- Държавите членки следва да приложат най-добрите практики по отношение на 

вътрешните заплахи, както и извлечените след последните терористични 

нападения поуки за службите по гражданска защита и спешна помощ. 
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