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1. Въведение 

 

Шенгенското пространство е най-голямото пространство за свободно пътуване в 

света. Благодарение на него над 400-те милиона граждани на ЕС, както и 

посетителите могат да се предвижват свободно, а стоките и услугите да 

преминават безпрепятствено. Шенген е едно от най-големите постижения на 

европейската интеграция и Комисията е безусловно ангажирана да защитава и 

запазва свободното движение на хора, което то гарантира.   

Липсата на контрол на вътрешните граници представлява самата същност на 

Шенген. В пространство без контрол на вътрешните граници трансграничните 

заплахи за обществения ред или за вътрешната сигурност в него са въпрос от общ 

интерес. Липсата на контрол на вътрешните граници в Шенгенското пространство 

винаги е била съпроводена с мерки в областта на външните граници, визовата 

политика, Шенгенската информационна система, защитата на данните, 

полицейското сътрудничество, съдебното сътрудничество по наказателноправни 

въпроси и политиките за борба с наркотиците. В пространство, където лицата 

могат да се движат свободно, повторното въвеждане на граничен контрол на 

вътрешните граници представлява изключение от правилото. Решението за повторно 

въвеждане на контрол на вътрешните граници следва да бъде взето само като крайна 

мярка, за ограничен период от време и до степен, до която граничният контрол е 

необходим и пропорционален спрямо ясно установени сериозни заплахи за обществения 

ред или вътрешната сигурност. 

От създаването си Шенгенското пространство се е сблъсквало с различни 

предизвикателства и заплахи. Силните страни на Шенген се дължат също така на 

неговия капацитет да се учи от опита си и да се адаптира, като Кодексът на 

шенгенските граници е изменян вече няколко пъти, за да продължи да отговаря на 

целта си. 

Натискът, предизвикан от масовия приток на незаконни мигранти, и зачестяването 

на терористичните нападения в различни държави членки разкриха сериозни слабости 

по отношение на структурата на Шенген, които изискват допълнителни действия. 

Комисията предприе важни стъпки за тяхното отстраняване, като например 

документа, озаглавен „Завръщане към Шенгенската система — пътна карта“. В 

областта на управлението на границите и на сигурността на границите на 

европейските общи външни граници това означава бързо преминаване към съвместна 

отговорност и управление на действията и включва, по-специално, създаването на 

новата европейска агенция за гранична и брегова охрана, както и въвеждането на 

систематични проверки в съответните бази данни на всички лица, преминаващи 

външните граници. Отбелязан бе реален напредък в борбата с тероризма 

посредством работата в посока създаване на ефективен и истински Съюз на 

сигурност. Преразгледаният механизъм за оценка по Шенген, прилаган от 2014 г. 

насам, е също важен инструмент за установяване на слабости, включително в 

структурата на Шенген.  

 

Време е да се оценят постигнатите резултати от мерките, предприети от 

Европейския съюз за преодоляване на предизвикателствата, пред които бе изправено 

Шенгенското пространство през последните две години. От една страна със 

Съобщението на Комисията, озаглавено „Резултати от изпълнението на 



 

3 

 

Европейската програма в областта на миграцията“
1
, прието на 27 септември, се 

обобщават основните постижения и недостатъци при изпълнението Европейската 

програма за миграцията, а от друга страна, се определят основни приоритетни 

действия с цел постигане на по-ефикасна, справедлива и стабилна европейска 

политика в областта на убежището и миграцията. В настоящото съобщение се 

очертават заключенията от прилагането на пътната карта „Завръщане към 

Шенгенската система“ и се предлагат следващи стъпки за укрепване на Шенген, 

включително приемането на препоръка относно по-доброто прилагане на 

действащите правила и предложение за актуализиране на Кодекса на шенгенските 

граници в контекста на настоящите предизвикателства, пред които е изправена 

Европа. 

 

Освен това укрепването на Шенгенското пространство ще допринесе също така за 

засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и на взаимното 

доверие сред възможно най-широк кръг от държави членки. Както беше посочено от 

председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2017 г., ако искаме 

да укрепим защитата на външните ни граници, трябва тогава незабавно да отворим 

Шенгенското пространство за свободно движение за България и Румъния, които да 

бъдат последвани бързо от Хърватия, след като изпълни всички критерии.  

 

 

2. Актуално състояние на Шенгенското пространство 

 

В пространство без контрол на вътрешните граници решението за временно повторно 

въвеждане на такъв контрол може да бъде взето само при изключителни обстоятелства, 

за да се предостави отговор на ситуации, които засягат сериозно обществения ред или 

вътрешната сигурност на това пространство, на части от него или на една или повече 

държави членки. Като цяло използването на временно повторно въвеждане на граничен 

контрол показва, че държавите членки прилагат тази мярка по отговорен начин. 

Симулациите за цената на нефункционирането на Шенгенското пространство ясно 

показват, че то винаги струва скъпо за икономиката
2
.  

Масов приток и вторични миграционни движения, идващи по маршрута през 

Източното Средиземноморие 

През 2015 г. станахме свидетели на безпрецедентен приток на мигранти в Европейския 

съюз в резултат на вторичните движения на нерегистрирани незаконни мигранти. Тази 

ситуация подтикна няколко от изложените на натиска държави членки да въведат 

временен граничен контрол на вътрешните си граници в съответствие с шенгенските 

правила. Продължителността на тези заплахи за обществения ред или вътрешната 

                                                            
1 COM(2017)558. 
2Според извършения от Комисията анализ на преките икономически разходи при нефункциониране на 

Шенгенското пространство, т.е. когато граничният контрол е повторно въведен за по-дълъг период от 

време, забавянията по границите биха оказали значително въздействие върху трансграничния транспорт 

(по-специално автомобилния транспорт), туризма, публичните администрации и трансграничните 

работници и пътници. За тези категории преките разходи се оценяват на между 5 и 18 милиарда евро 

годишно (или 0,06 %—0,13 % от БВП), в зависимост от загубеното поради закъсненията време. 

Средносрочните непреки разходи при нефункциониране на Шенгенското пространство могат да бъдат 

значително по-високи в сравнение с прогнозните преки разходи, тъй като въздействието върху 

вътреобщностната търговия, инвестиции и мобилност ще бъде без прецедент, ако отказът от 

Шенгенското пространство изложи на риск икономическата интеграция. 
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сигурност в няколко държави членки, произтичащи от вторичните движения на 

незаконни мигранти, накара Комисията да задейства за първи път специфичната 

процедура, предвидена в член 29 от Кодекса на шенгенските граници. Това беше една 

от мерките, предвидени от Комисията в пътната карта за завръщане към нормалното 

функциониране на Шенгенското пространство в Съобщението ѝ от 4 март 2016 г.
3
. 

Процедурата по член 29 може да се използва при извънредни обстоятелства, когато 

недостатъците в управлението на външните граници, установени по време на оценка по 

Шенген, застрашават функционирането на цялото Шенгенско пространство. На 12 май 

2016 г. Съветът препоръча
4
, въз основа на предложение на Комисията

5
, петте държави 

членки, които са най-силно засегнати от вторичните движения на идващите от Гърция 

мигранти, да въведат отново граничен контрол на определени участъци от своите 

вътрешни граници. Въпреки че се наблюдава постепенно подобрение на положението, 

натискът върху въпросните пет държави членки продължава и оправдава последващи 

удължавания на контрола на вътрешните граници
6
. На 11 май 2017 г. Съветът 

упълномощи
7
 тези пет държави членки за трети и последен път съгласно тази 

процедура да удължат този контрол до 11 ноември 2017 г. 

Този временен граничен контрол на вътрешните граници бе придружен от строги 

условия: граничният контрол бе въведен единствено на конкретни участъци на 

вътрешната граница, които са засегнати от вторичните движения от Гърция. Второ, 

петте засегнати държави от Шенгенското пространство бяха задължени да предоставят 

месечни доклади на Комисията относно извършвания граничен контрол и резултатите 

от него. Тези доклади позволиха на Комисията да следи отблизо ситуацията, за да се 

увери, че контролът се извършва в границите, определени от Съвета. При всяко 

поредно удължаване на срока на първоначалната препоръка от 12 май 2016 г. Съветът 

припомняше правилото, че граничният контрол може да бъде използван единствено 

като крайна мярка и че държавите членки следва да прибягват приоритетно до 

алтернативни мерки като засилени полицейски проверки в граничната зона с цел 

справяне със сериозните заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност.  

Последните сведения от държавите от Шенгенското пространство, за които се прилага 

третото и последно удължаване, потвърждават стабилната тенденция, че цялостната 

ситуация се е подобрила значително от началото на миграционната криза. Днес броят 

на ежедневно пристигащите на гръцките острови хора е намалял значително
8
 и 

последващите вторични движения от Гърция в други държави членки са ограничени. 

                                                            
3 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета „Завръщане към 

Шенгенската система — пътна карта“ (COM(2016) 120 final). 
4 Решение за изпълнение (ЕС) 2016/894 на Съвета от 12 май 2016 г. относно препоръка за временен граничен 

контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното функциониране 

на Шенгенското пространство (ОВ L 151, 8.6.2016 г., стр. 8). 
5 Предложение на Комисията от 4 май 2016 г. за Решение за изпълнение на Съвета относно препоръка за 

удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства, 

застрашаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство, COM(2016) 275 final. 
6 Препоръка (ЕС) 2016/1989 на Съвета от 11 ноември 2016 г. и Препоръка (ЕС) 2017/246 на Съвета от 7 

февруари 2017 г. за удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници при 

извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство. 
7 Препоръка (ЕС) 2017/818 на Съвета от 11 май 2017 г. за удължаване на срока на временния граничен 

контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното 

функциониране на Шенгенското пространство. 
8 В периода между 21 март 2016 г. и 17 септември 2017 г. броят на незаконните преминавания бе средно 

78 души на ден. 
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Това се потвърждава най-вече от тенденцията към понижаване на броя на молбите за 

убежище, получени на вътрешните граници на засегнатите държави членки, както и от 

малкия брой на отказите за влизане в тези държави членки.  

Това е резултат от съвместните усилия на Комисията, държавите членки, агенциите и 

другите участници, като МОМ и ВКБООН, участващи в управлението на кризата. 

Нарастване на терористичните заплахи  

 

Терористичните нападения, извършени в седем държави членки
9
 през последните две 

години, засилиха допълнително натиска върху Шенгенското пространство. По-

конкретно, от януари 2015 г. насам във Франция бяха извършени множество 

терористични нападения
10

. Увеличаването на заплахите и терористичните нападения, в 

съчетание с организирането на няколко международни събития, накараха Франция да 

въведе и да провежда граничен контрол по всички свои вътрешни граници от ноември 

2015 г. насам в съответствие със съответните разпоредби на Кодекса на шенгенските 

граници. На равнище ЕС и на национално равнище бяха предприети стъпки за справяне 

с това предизвикателство, но терористичната заплаха продължава да тегне.  

 

3. Действия, предприети за укрепване на Шенген  

 

Когато Шенгенското пространство се сблъска с тези критични и безпрецедентни 

предизвикателства, ЕС и държавите членки работиха съвместно за предприемането на 

действия за укрепване на външните граници и за гарантирането на сигурността и 

обществения ред с цел защита на Шенгенското пространство на свободно движение. 

Крайната цел остава връщането към нормално функциониране на Шенгенското 

пространство без граничен контрол на вътрешните граници. В рамките на Съюза за 

сигурност бяха изпълнени също така серия от действия, способстващи за сигурността в 

Шенгенското пространство. Този всеобхватен подход е от основно значение за 

справянето с настоящите и бъдещите заплахи и предизвикателства във всичките им 

форми, които биха могли да застрашат функционирането на Шенгенското 

пространство.  

 

а) Мерки, предприети на външните граници 

 

Подсилено управление на външните граници със средствата на новия регламент за 

европейската гранична и брегова охрана 
 

Новата европейска гранична и брегова охрана
11

 подсили капацитета по отношение на 

мониторинга на миграционните потоци към Европейския съюз и вътре в него, както и 

по отношение на анализа на риска. С новата нормативна уредба бяха предоставени 

нови ресурси и инструменти, които спомогнаха за повишаването на устойчивостта на 

управлението на външните граници в контекста на новите предизвикателства. Такъв е 

                                                            
9 Белгия, Дания, Германия, Испания, Обединеното кралство, Финландия, Франция и Швеция. 
10 През януари и ноември 2015 г. в Париж, през юни 2015 г. в Сен Кантан Фалавие, през август 2015 г. 

във влака „Талис“, през януари 2016 г. във Валанс, през юни 2016 г. в Манянвил, през юли 2016 г. в 

Ница, през юли 2016 г. в Сен Етиен дьо Рувре, през февруари 2017 г. в Париж (нападение с мачете пред 

Лувъра), през април 2017 г. в Париж (нападение на Шанз-Елизе). 
11 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за 

европейската гранична и брегова охрана, ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1. 
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случаят със задължителните оценки на уязвимостта и последващите препоръки. 

Основаните на факти оценки на уязвимостта са насочени към постигането на резултати, 

тъй като те могат да доведат до оперативни препоръки, отправени към засегнатите 

държави членки, с които се определят конкретни мерки за отстраняването на 

установените слабости в рамките на определен срок. Те помагат също така на 

държавите членки и на Комисията да използват по-целенасочено съответните фондове 

на ЕС, а именно Фонда за вътрешна сигурност, както и да отговарят на исканията за 

допълнително спешно финансиране. Затова пълното изпълнение на тези препоръки от 

засегнатите държави членки е от основно значение за запазването на правилното 

функциониране на Шенгенското пространство.  

Създаването на резерва за бързо реагиране и на фонда от оборудване за бързо 

реагиране (резерви за бързо реагиране) гарантира наличност в рамките на 10 работни 

дни на човешки ресурси и оборудване за оперативна подкрепа по искане на която и да е 

държава членка, изправена пред ситуация по външните граници, която изисква спешни 

действия. Подсиленият мандат на Европейската агенция за гранична и брегова охрана 

включва също така възможността за намеса в спешни ситуации или по искане на дадена 

държава членка, или въз основа на решение на Съвета, когато дадена държава членка 

не е в състояние или не желае да действа. 

Агенцията разполага също така с подсилен мандат за подпомагане и допълнително 

развитие на оперативното сътрудничество между държавите членки в областта на 

връщането. Трите нови резерва от наблюдаващи лица при принудително връщане, 

ескортиращи лица при принудително връщане и специалисти в областта на връщането 

са оперативни и понастоящем могат да бъдат мобилизирани чрез създаване на 

европейски екипи за намеса в областта на връщането, предоставящи оперативна 

подкрепа за повишаване на капацитета на държавите членки. 

По отношение на наблюдението на обстановката и анализа на риска Агенцията вече 

може да изготвя анализ на риска, обхващащ аспектите, имащи значение за 

европейското интегрирано управление на границите, включително рисковете, които 

биха могли да се отразят на функционирането или на сигурността на Шенгенското 

пространство на свободно движение и на неговите външни граници. 

Всички тези нови оперативни средства способстват за намаляването на риска от масов 

приток на незаконни мигранти, както и на вторични движения в рамките на 

Шенгенското пространство, което от своя страна потвърждава необходимостта от 

постепенното премахване на настоящия временен контрол на вътрешните граници. 

Горещи точки 

Като част от незабавните действия за подпомагане на държавите членки, разположени 

на първа линия, които са изправени пред непропорционален миграционен натиск на 

външните граници на ЕС, Европейската комисия разработи подхода на „горещите 

точки“.  

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Агенцията на ЕС за полицейско 

сътрудничество (Европол) и Агенцията на ЕС за съдебно сътрудничество (Евроюст) 

работят по места с органите на държавите членки, разположени на първа линия, за да 

им помогнат да изпълнят своите задължения съгласно законодателството на ЕС, като 

осъществяват своевременното идентифициране, регистриране и снемане на пръстови 
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отпечатъци от пристигащите незаконни мигранти. Подходът на „горещите точки“ 

допринася освен това за изпълнението на временните схеми за преместване. Италия и 

Гърция са двете държави членки, където понастоящем се прилага подходът на 

„горещите точки“. Други държави членки също могат да се възползват от него при 

поискване. Въз основа на извлечените поуки от прилагането на подхода на „горещите 

точки“ до момента, Комисията ще представи по-късно през есента насоки относно 

подготовката и създаването на горещи точки в държавите членки.    

 

Засилен контрол по външните граници в отговор на терористичните заплахи  

 

За укрепването на външните граници вследствие на изричния призив на Съвета
12

, 

насочен в частност към по-доброто идентифициране и залавяне на чуждестранни бойци 

терористи, Комисията предложи изменение на Кодекса на шенгенските граници, с 

което се въвеждат систематични проверки в съответните бази данни за всички лица, 

преминаващи външните граници
13

. От влизането в сила на това ново законодателства 

на 7 април 2017 г. се прилагат същите правила за справка в съответните бази данни за 

всички пътници, включително граждани на ЕС и лица, ползващи се с правото на 

свободно движение съгласно законодателството на Съюза, като са възможни някои 

дерогации в обосновани случаи
14

. С новите правила се засилва използването на бази 

данни като Шенгенската информационна система или бази теданните на Интерпол
15

. 

 

Като следствие от въвеждането на систематични проверки общият брой на намерените 

съответствия в Шенгенската информационна система, съгласно информацията, 

предоставена от държавите членки, се е увеличил, а пътуването до и от зони на военни 

конфликти вече несъмнено е станало по-трудно. 

 

С всички посочени по-горе действия, мерки и инициативи, предприети на външните 

граници, понастоящем ЕС е по-добре подготвен за предотвратяването и управлението 

на потенциални кризисни ситуации, с което гарантира по-високо равнище на сигурност 

за своите граждани.  

 

По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на 

границите и сигурността 

 

Шенгенската информационна система (ШИС) е най-голямата система за обмен на 

информация, която подпомага контрола на външните граници и сътрудничеството в 

                                                            
12 По-специално призивът на Съвета от 20 ноември 2015 г. за изменение на Кодекса на шенгенските 

граници вследствие на терористичните нападения в Париж на 13 ноември 2015 г. 
13 Регламент (ЕС) 2017/458 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. за изменение на 

Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни по 

външните граници, ОВ L 74, 18.3.2017 г., стр. 1—7. 
14 Възможността за дерогации от систематичните проверки на сухопътните и морските граници се 

прилага по отношение на гражданите на ЕС, когато тези систематични проверки оказват 

непропорционално въздействие върху пътническите потоци и след оценка на риска, гарантираща, че 

гарантирането на сигурността няма да бъде възпрепятствано от извършването на несистематични целеви 

справки в съответните бази данни. На летищата подобна дерогация е възможна по принцип за срок от 

шест месеца (до 7 октомври 2017 г.). След тази дата Комисията може да разреши дерогации на летищата, 

чиято инфраструктура е незадоволителна, за допълнителен период от 18 месеца.  
15 Съпътствано със задължителното ползване на базата данни за изгубени и откраднати документи за 

пътуване. 



 

8 

 

областта на правоприлагането в Шенгенското пространство. През декември 2016 г. 

Комисията представи три предложения за допълнително засилване на оперативната 

ефективност и ефикасност на Шенгенската информационна система (ШИС) и за 

повишаване на цялостната сигурност в Европа. С предложенията се въвеждат 

технически и оперативни подобрения на ШИС, за да се гарантира продължаването на 

ефективния обмен на информация между правоприлагащите органи и граничните 

служители в цяла Европа. Мерките са съсредоточени най-вече върху предоставянето на 

по-добри инструменти за борба с тероризма и подобряването на ефективното връщане 

на граждани на трети държави, които нямат право да пребивават в Шенгенското 

пространство. 

Друго важно подобрение е въвеждането на автоматизираната система за разпознаване 

на дактилоскопични отпечатъци (AFIS) в ШИС, което ще спомогне за по-надеждното 

идентифициране на хората, които влизат в Шенгенското пространство. Проектът е в 

ход (не са необходими законодателни промени за изпълнението му) и AFIS ще започне 

да функционира през февруари 2018 г. 

През 2016 г. Комисията представи и допълнителни предложения за подобряване на 

сигурността и управлението на границите, заедно с предложенията на Комисията за две 

нови широкомащабни информационни системи — Системата за влизане/излизане и 

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

Системата за влизане/излизане има за цел да се модернизира управлението на 

външните граници чрез подобряване на качеството и ефективността на контрола, а 

също и на разкриването на измами с документи и измами със самоличност. Системата 

ще се прилага за всички граждани на трети държави, които са допуснати за 

краткосрочно пребиваване в Шенгенското пространство, в момента, в който те 

преминават европейските външни граници. Системата за влизане/излизане ще улесни 

преминаването на границите за добросъвестните пътници, откриването на лица, 

пресрочили разрешения срок на престой, и разкриването на самоличността на лицата 

без документи в Шенгенското пространство. Допълнителната цел на Системата за 

влизане/излизане е да се подсилят вътрешната сигурност и борбата срещу тероризма и 

тежките престъпления. През юли 2017 г. между Съвета и Европейския парламент бе 

постигнато политическо споразумение относно създаването на Системата за 

влизане/излизане.   

Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им ще изисква 

гражданите на държави, които са освободени от изискването за виза, да получат 

разрешение за пътуване преди пристигането им в Шенгенското пространство. Това ще 

помогне лицата, които може да представляват риск от гледна точка на незаконната 

миграция или сигурността, да се идентифицират, преди да пристигнат на границата, и 

ще подобри значително сигурността на външните граници. Пътниците ще получават 

предварително надежден знак за влизане в Шенгенското пространство, което ще доведе 

до значително намаляване на броя на отказите за влизане. 

Комисията планира да представи във възможно най-кратък срок предложение за 

допълнително засилване на оперативната съвместимост между посочените по-горе 

системи, както и с Евродак, Визовата информационна система, Европейската 

информационна система за съдимост и данните на Европол. Това предложение ще има 

за цел да гарантира, че крайните ползватели разполагат с бърз и безпрепятствен достъп 

до цялата информация, която им е необходима, за да изпълняват своите задачи, като се 
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обърне специално внимание на достъпа на правоприлагащите органи до 

информационните системи, които не са от областта на правоприлагането, както и да 

осигури решения за откриване и борба с измамите със самоличност.   

б)  Мерки, предприети в рамките на Шенгенското пространство 

Използване на пропорционални полицейски проверки и трансгранично полицейско 

сътрудничество за повишаване на сигурността в Шенгенското пространство 

 

Повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници с цел да се 

преодолеят сериозни заплахи за вътрешната сигурност или обществения ред не би 

следвало да се избира като първо решение, както се подчертава в член 25 от Кодекса на 

шенгенските граници, още по-малко сега, когато бяха предприети стъпки за укрепване 

на външните граници. В своята препоръка от 12 май 2017 г.
16

 Комисията изрази 

становището си по въпроса как държавите членки могат да използват полицейските 

правомощия по националното законодателство и да извършват полицейски проверки 

на цялата територия, ако е необходимо и основателно, включително в граничните 

зони. 

 

С препоръката държавите членки се насърчават да използват по-ефективно 

правомощията относно извършването на полицейски проверки на националната 

територия и трансграничното полицейско сътрудничество. Освен това държавите 

членки бяха приканени да преценят дали засилените полицейски проверки не биха 

позволили да се постигнат същите резултати като временния граничен контрол по 

вътрешните граници, преди да въведат или да удължат прилагането на такъв контрол. В 

това отношение препоръката бе в духа на препоръките по член 29 от Кодекса на 

шенгенските граници
17

, в които от държавите членки беше изрично поискано най-

напред да проучат възможностите, предоставени от полицейските проверки, преди да 

вземат решение за последващо удължаване на граничния контрол по вътрешните 

граници.  

 

Държавите членки приеха положително препоръката, но същевременно изтъкнаха 

мащаба и интензивността на настоящите предизвикателства. Редица държави членки 

заявиха, че използването на полицейски проверки и трансграничното оперативно 

сътрудничество не могат да заместят повторното въвеждане на граничен контрол на 

вътрешните граници в краткосрочен план, а само да го допълнят. За да отговори на тези 

тревоги и да съдейства на държавите членки при своевременното прилагане на 

препоръката, Комисията работи в тясно сътрудничество с националните органи
18

, за да 

обсъди предизвикателствата, свързани с практическото изпълнение на препоръката, 

включително като осигурява финансова подкрепа и обмен на най-добри практики.  

 

                                                            
16 Препоръка на Комисията от 12 май 2017 г. относно пропорционалните полицейски проверки и 

полицейското сътрудничество в Шенгенското пространство, C(2017) 3349 final. 
17 Предложение на Комисията от 25 октомври 2016 г. за Решение за изпълнение на Съвета относно 

препоръка за удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници при 

извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство, 

COM(2016) 711 final. 
18 Постоянният комитет на Съвета за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност 

(COSI) проведе ориентационен дебат на 20 юни 2017 г. и последващо обсъждане на 10 юли 2017 г.  
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Комисията, заедно със Съвета, ще продължи да работи за подобряване на 

сътрудничеството между държавите членки в тази област, така че да се създаде среда, в 

която на първо място ще се прилагат ефективни полицейски проверки вместо да се 

въвежда контрол по вътрешните граници, когато е необходимо да се преодолее 

сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. 

  

Други мерки за засилване на трансграничното полицейско сътрудничество и 

сътрудничеството в областта на правоприлагането  

Комисията също така предприе стъпки за по-нататъшното укрепване на полицейското 

сътрудничество като ключов инструмент, с който се дава общ отговор на 

трансграничните заплахи, засягащи обществения ред или вътрешната сигурност в 

Шенгенското пространство, като по този начин работи за създаването на ефективен и 

истински Съюз на сигурност.  

 

Ефективният обмен на информация е ключов елемент в борбата с криминалните 

заплахи. Обменът на информация вече се увеличи значително и държавите членки 

много по-често използват бази данни като Шенгенската информационна система. През 

2016 г. беше приета Директивата на ЕС за резервационните данни на пътниците, която 

има съществено значение за идентифицирането на пътуващи лица, представляващи 

висок риск, които до този момент не са били известни на правоприлагащите органи. 

Благодарение на събирането, обмена и анализа на данни за пътниците 

правоприлагащите органи ще могат по-добре да се борят с трансграничната 

престъпност. Правомощията на Европол бяха засилени с Регламента за Европол, влязъл 

в сила през май 2017 г., който даде възможност на Агенцията да увеличи своята 

ефективност, ефикасност и подотчетност. Освен това Агенцията получи повече 

ресурси. 

 

Въз основа на това беше допълнително укрепено и оперативното сътрудничество. 

Целта на т.нар. цикъл на политиката на ЕС е да се осигури ефективно сътрудничество 

между правоприлагащите органи на държавите членки, институциите и агенциите на 

ЕС, което да доведе до съгласувани и стабилни оперативни действия, насочени към 

най-неотложните криминални заплахи, пред които е изправен ЕС. Неотдавна бяха 

приети новите приоритети за периода 2018—2021 г. Те ще се изпълняват от 2018 г. 

нататък с помощта на годишни оперативни планове за действие. 

 

За да спомогне за по-доброто трансгранично сътрудничество в областта на 

правоприлагането, тази година Комисията организира две работни срещи, посветени на 

практиката за „трансгранично преследване по гореща следа“
19

 и използването на 

инструменти за трансгранично сътрудничество в държави, които са въвели отново 

граничен контрол на вътрешните граници. Комисията планира да доразвие някои от 

заключенията от тези две работни срещи с редица допълнителни целеви помощни 

действия.  

 

Солиден контрол на функционирането на Шенгенското пространство с новия 

механизъм за оценка по Шенген 

                                                            
19 Става въпрос за преследвания (обикновено с автомобил) на заподозрени лица, които започват в 

рамките на вътрешните гранични зони от служители на правоприлагащите органи на една държава 

членка и продължават на територията на съседна държава членка. 
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Заедно с въвеждането на нови мерки и инициативи за допълнителна защита и опазване 

на нашето пространство на свободно движение, продължава и внимателното 

наблюдение на това как държавите членки изпълняват своите задължения и 

отговорности съгласно шенгенските правила. Това се осъществява с помощта на 

механизма за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на 

правото от Шенген, изменен с Регламент (ЕС) № 1053/2013. Всяка година се оценяват 

пет до шест държави членки за това как прилагат достиженията на правото от Шенген в 

областта на управлението на външните граници, визовата политика, Шенгенската 

информационна система, защитата на данните, полицейското сътрудничество и 

връщането. Тези оценки на място се извършват въз основа на многогодишна програма 

за периода 2014—2019 г., която позволява в края на цикъла да бъдат оценени всички 

държави от Шенген.  

Механизмът за оценка по Шенген, в сила от ноември 2014 г., установява по-ясни 

процедурни правила за докладите, препоръките и последващите действия във връзка с 

установените недостатъци (включително строг мониторинг и последващи действия във 

връзка с прилагането на препоръките), както и за внезапните проверки. Проверките на 

място, провеждани от екипите за оценка, в състава на които влизат експерти на 

Комисията и държавите членки и наблюдател от съответните агенции, водят до 

изработването на кратки доклади за оценка, в които се констатира дали държавата 

„спазва“, „спазва, но са необходими подобрения“ или „не спазва“ разпоредбите на 

достиженията на правото от Шенген, и в които се съдържат препоръки за отстраняване 

на установените недостатъци. Предвидено е оценяваната държава членка да представи 

план за действие за отстраняване на недостатъците, установени в доклада за оценка, 

както и последващи доклади, като по този начин се гарантира внимателното 

проследяване на изпълнението на препоръките. Освен това, в зависимост от 

сериозността на установените недостатъци, могат да бъдат организирани допълнителни 

посещения за проверка.  

След реформата на механизма за оценка по Шенген в повечето случаи екипите за 

проверка на място отчитат като цяло спазване на съществените разпоредби на 

нормативната уредба от Шенген. Въпреки това, във всички области на политиката бяха 

отбелязани редица специфични и няколко хоризонтални недостатъка, които трябваше 

да бъдат преодолени, за да се гарантират еднакви високи стандарти на прилагане на 

достиженията на правото от Шенген и за да се поддържа високо равнище на взаимно 

доверие между държавите членки, които са част от пространството без граничен 

контрол на вътрешните граници.  

Този механизъм доведе до значително по-добро прилагане на достиженията на правото 

от Шенген в държавите членки и вече доказа своята добавена стойност за осигуряване 

на ефикасното функциониране на Шенгенското пространство — координираното 

въвеждане на граничен контрол на определени участъци от вътрешните граници 

съгласно член 29 от Кодекса на шенгенските граници бе резултат от внезапното 

посещение за оценка по Шенген в Гърция в края на 2015 г. Този механизъм позволи да 

се идентифицират и бързо да се отстранят сериозни недостатъци в управлението на 

външните граници в Гърция, а последвалият план за действие и месечните доклади, 

представяни от Гърция, описваха действията, които Гърция предприе, за да се повиши 

сигурността на външните граници на Европа. Извършената през 2016 г. „редовна“ 

оценка на управлението на външните граници от страна на Гърция потвърди напредъка, 

постигнат от гръцките органи.  
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Оценката по Шенген доведе и до конкретни подобрения в прилагането на 

достиженията на правото от Шенген от страна на оценяваните държави членки. 

Примери за това са подобренията в прилагането на Шенгенската информационна 

система, изработването на национални стратегии за интегрирано управление на 

границите от страна на държавите членки или увеличаването на броя на служителите 

на определени гранични контролно-пропускателни пунктове, за да се подобри 

управлението на външните граници.  

Целият този опит доказва значението на пълното прилагане на механизма за оценка по 

Шенген в цялото Шенгенско пространство. Всички държави членки следва да следят 

отблизо поуките, извлечени от оценките по Шенген, и да вземат всички подходящи 

мерки, за да гарантират ефективното и ефикасно прилагане на достиженията на правото 

от Шенген на национално равнище. 

Механизмът за контрол на функционирането на Шенген е непрестанно развиваща се 

система. Оценките на уязвимостта, извършвани ежегодно от Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана, сега допълват механизма за оценка по Шенген, като заедно 

те съставляват цялостна система за контрол на функционирането на Шенген. 

Увеличаването на синергиите и тясната координация между оценките на уязвимостта и 

оценките по Шенген ще доведат до значителни подобрения, като в бъдеще оценките по 

Шенген ще използват и включват основните констатации от оценките на уязвимостта и 

ще гарантират, че препоръките, дадени в контекста на двата механизма, се подсилват 

взаимно. В това отношение Комисията и Европейската агенция за гранична и брегова 

охрана поддържат тесен контакт с цел да гарантират най-висока степен на сигурност на 

външните граници.  

Накрая, от съществено значение е да се установи по-силна връзка между системата за 

контрол на функционирането на Шенген и използването на финансиране от ЕС. И 

понастоящем, в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 514/2014, в рамките на 

своята национална програма по фонд „Вътрешна сигурност“ съответната държава 

членка следва да разгледа, заедно с Комисията и Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана, възможните действия в отговор на направените в рамките на оценката 

по Шенген констатации, в това число за отстраняване на евентуалните недостатъци. 

 

Стабилна и устойчива шенгенска нормативна уредба 

 

Шенгенските правила съдържат определена степен на гъвкавост и по този начин дадоха 

възможност за справяне както с мащабни, така и с по-малко значими кризисни 

ситуации. Шенгенската нормативна уредба се използва успешно, за да се опази 

функционирането на Шенгенската система в по-широк план. Опитът от последното 

десетилетие показва, че в по-голямата част от случаите действащите разпоредби на 

Кодекса на шенгенските граници относно временното повторно въвеждане на граничен 

контрол на вътрешните граници, включително предвидените срокове, са достатъчни за 

справяне с установените сериозни заплахи. В периода между 2006 г. (датата на 

приемане на Кодекса на шенгенските граници) и 2015 г. временен граничен контрол бе 

въвеждан 36 пъти, обикновено с продължителност от няколко дни или седмици, като в 

почти всички случаи срокът му не беше удължаван. Освен това, извънредната 

процедура по член 29 от Кодекса на шенгенските граници, която беше използвана за 

първи път вследствие на миграционната криза, доказа, че шенгенската нормативна 

уредба разполага с инструменти за справяне с това предизвикателство. 
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Макар че засегнатите държави членки следваха координирания подход за повторно 

въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно член 29, това не 

попречи на възможността, с която разполагат, да въвеждат повторно временен 

граничен контрол на вътрешните граници в случай на нова сериозна заплаха за 

обществения ред или вътрешната сигурност.  

 

Действащите разпоредби на Кодекса на шенгенските граници забраняват удължаването 

на повторно въведения граничен контрол на вътрешните граници за срок, надхвърлящ 

два месеца (член 28 — в случай на събития, изискващи незабавни действия) или 

съответно шест месеца (член 25 — за предвидими събития).  

 

Следва също така да се припомни, че шенгенските правила изискват повторното 

въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници да се използва единствено като 

крайна мярка. Държавите членки трябва най-напред да обмислят възможността да 

използват мерки, алтернативни на граничния контрол, като например полицейски 

проверки, за да се справят с идентифицираната заплаха. Държавите членки решават по 

собствено усмотрение как да извършват полицейските проверки във вътрешните 

гранични зони, при условие че тези проверки нямат ефект, равностоен на гранични 

проверки. Държавите членки могат да изберат въвеждането на временен контрол на 

вътрешните граници само ако алтернативните мерки, като например полицейските 

проверки, не са достатъчни за преодоляване на заплахата. 

 

 

4. Приспособяване на шенгенската нормативна уредба към настоящите и 

бъдещите предизвикателства 

Благодарение на солидните инструменти в шенгенската нормативна уредба, описани 

по-горе, беше възможно да се намалят значително потоците от незаконни мигранти към 

ЕС и вторичните движения, които бяха повод за сериозна загриженост за много от 

държавите членки и гражданите.  

Заплахите, пред които е изправено Шенгенското пространство, също се променят 

непрекъснато. Неотдавнашните терористични нападения в няколко държави членки 

показват, че въз основа на постигнатия напредък Европейският съюз трябва също да 

стане по-силен и по-добре подготвен в борбата с тероризма. 

За да могат усилията на ЕС за повишаване на сигурността и за укрепване на 

Шенгенското пространство да бъдат ефективни, от съществено значение е да се 

гарантира, че шенгенските правила продължават да бъдат пригодни за целта с оглед на 

тези нови реалности, както и че всички засегнати държави членки ги спазват. 

Предложение за изменение на Кодекса на шенгенските граници 

В по-голямата част от случаите правилата за временно повторно въвеждане на граничен 

контрол на вътрешните граници се оказаха достатъчни. Въпреки това, в последните 

години предизвикателствата в областта на сигурността се промениха и се появиха и 

нови предизвикателства, както пролича от многократните терористични нападения. 

Комисията стигна до заключението, че е необходимо тези правила да се актуализират.  
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Държавите членки носят отговорност за избора и изпълнението на най-подходящите 

мерки за справяне с установените заплахи и за защита на обществения ред и 

вътрешната сигурност. Ето защо, когато заплахата продължи да съществува въпреки 

всички положени усилия, е оправдано да се адаптират приложимите срокове, като 

същевременно се въведат по-добри процедурни гаранции, чрез които контролът по 

вътрешните граници да се ограничи до строго необходимото, за да се запази 

пространството без граничен контрол на вътрешните граници. 

 

За тази цел днес Комисията внася предложение
20

, с което преразглежда действащите 

правила, които уреждат общата рамка за временно повторно въвеждане на граничен 

контрол на вътрешните граници по силата на членове 25 и 27 от Кодекса на 

шенгенските граници.  

 

С предложението се променят общите крайни срокове за временно повторно въвеждане 

на граничен контрол на вътрешните граници при предвидими събития. Въпреки това, 

тъй като обхватът и продължителността на временното повторно въвеждане на 

граничен контрол на вътрешните граници не следва да надхвърля строго необходимото 

в отговор на сериозната заплаха, Комисията ще наблюдава действителната 

продължителност на този контрол и може да представя становища в това отношение. В 

случай на опасения, свързани с необходимостта или пропорционалността на 

повторното въвеждане на граничен контрол, или когато граничният контрол на 

вътрешните граници се извършва в продължение на над шест месеца, Комисията 

задължително ще изготвя становище.  

Всяко повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол ще бъде 

предмет на подробна оценка на риска, която ще съдържа и подробен доклад за 

координацията, която съответните държави членки са предприели. Ако е 

целесъобразно, Комисията ще споделя оценката на риска с агенциите, които имат 

съответните експертни познания, за да направят преценка на информацията, 

предоставена от държавите членки, а именно Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана и Европол.  

С предложението се въвежда и възможност за удължаване по изключение на срока на 

граничния контрол по вътрешните граници, ако същата заплаха продължава да 

съществува за период над една година, но само ако сериозната заплаха за обществения 

ред или вътрешната сигурност е достатъчно конкретна и съответства на съизмерими 

извънредни национални мерки, като например извънредно положение. Всяко 

допълнително удължаване на срока на това основание е ограничено до две години. 

Поради извънредното естество на такова допълнително удължаване на срока ще е 

необходимо становище на Комисията, последвано от препоръка на Съвета, в която, ако 

е целесъобразно, ще бъдат посочени условията за сътрудничество между съответните 

държави членки, и която ще представлява предварително условие за всяко удължаване 

на срока. 

Предложението препотвърждава принципа, че повторното въвеждане на контрол по 

вътрешните граници трябва да бъде крайна мярка. Изискването да се представя оценка 

на риска, която доказва, че планираното повторно въвеждане или удължаване на срока 

на граничния контрол е крайна мярка, следва в още по-голяма степен да насърчи 

                                                            
20 COM(2017) 571. 



 

15 

 

държавите членки да разглеждат възможността за използване на алтернативни мерки, 

като например засилени полицейски мерки.  

 

По-добро прилагане на разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници, свързани 

с временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници 

 

До приемането на целевите промени в Кодекса на шенгенските граници, както е 

описано по-горе, не може да се изключи възможността държавите от Шенген да 

поискат да използват сега действащите правила относно временното повторно 

въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно Кодекса на 

шенгенските граници.  

 

Въз основа на приложимите правила и предвид на духа на предложените промени, 

Комисията счита, че са необходими допълнителни насоки, за да се гарантира, че ако 

държава членка реши да се позове на сега действащите правила, това ще стане по 

начин, който зачита в най-голяма степен общия интерес. По-специално съответната 

държава членка следва да даде приоритет на използването на алтернативни мерки, а 

когато се налага повторно въвеждане на временен контрол по вътрешните граници в 

съответствие с член 26 от Кодекса на шенгенските граници, следва да предприеме 

мерки, които имат възможно най-ограничено въздействие върху свободното движение, 

и да си сътрудничи тясно със своите съседи. Това сътрудничество, например, следва да 

включва постоянен преглед и адаптиране на граничния контрол съобразно 

променящите се нужди и въздействието на място. За тази цел днес Комисията прие 

Препоръка относно прилагането на разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници 

за временно повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници в 

Шенгенското пространство
21

. 

 

Разширяване на Шенгенското пространство — присъединяване на държавите, 

които са готови и ангажирани 

 

Държавите членки са изправени пред нарастваща заплаха и само чрез обединяване на 

усилията ЕС и неговите държави членки могат да гарантират едно по-силно Шенгенско 

пространство. 

Въз основа на положителните резултати от проведеното през 2009 г. и 2010 г. 

оценяване, които доказваха, че България и Румъния изпълняват необходимите условия 

за присъединяване към Шенген, Комисията подкрепя пълното присъединяване на тези 

две държави членки към Шенгенското пространство.  

Вече е време България и Румъния да станат пълноправни членове на Шенген. 

Комисията счита, че Съветът следва да вземе решение за премахването на контрола по 

вътрешните граници между тези две държави членки и техните съседи от ЕС. 

Присъединяването на България и Румъния към Шенген ще допринесе допълнително за 

изграждането на взаимно доверие между всички държави членки. Както заяви 

председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г.: 

„Имаме общи граници, но държавите членки, които заемат предни позиции заради 

географското си положение, не трябва да бъдат оставяни сами да ги защитават. Общите 

                                                            
21 C(2017) 6560. 
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граници и общата защита трябва да вървят ръка за ръка“. Освен това, колкото по-бързо 

бъде взето решение за пълно прилагане на достиженията на правото от Шенген в 

Румъния и България, толкова по-бързо тези две държави ще се включат с пълноценен 

принос към Шенгенската информационна система.  

По отношение на присъединяването на Хърватия през цялата 2016 г. течеше оценка по 

Шенген в повечето области, уредени с шенгенските правила, за да се провери дали са 

налице условията, необходими за прилагането на всички съответни части на 

достиженията на правото от Шенген. Беше констатирано, че в някои области Хърватия 

отговаря на необходимите условия за присъединяване към Шенгенското пространство, 

докато в други области е необходимо да се постигнат по-добри резултати. Все още 

предстои да бъде завършена оценката на Шенгенската информационна система до 

октомври 2017 г., а през ноември 2017 г. ще се проведе второ посещение за проверка в 

областта на външните граници. След това, ако са изпълнени всички условия, Съветът, 

въз основа на предложение на Комисията, следва да вземе решение относно 

присъединяването на Хърватия към Шенгенското пространство. Хърватия също трябва 

да стане пълноправен член на Шенген, след като изпълни всички критерии. 

 

По отношение на Кипър ще бъде извършена оценка по Шенген във всички съответни 

области, след като бъде получено съответното уведомление. 

 

5. Заключения относно следващите стъпки за укрепване на Шенгенското 

пространство   

 

В Пътната карта „Завръщане към Шенгенската система“ от 4 март 2016 г. бяха 

определени необходимите мерки, за да се положат основите за възобновяване на 

нормалното функциониране на Шенгенското пространство. Оттогава бе постигнато 

много в работата по установените предизвикателства и в осигуряването на 

координиран подход в съответствие с правилата на Шенгенската система.  

Шенгенското пространство продължава да е изправено пред променящи се и нови 

предизвикателства. Ето защо е необходимо да се гарантира, че действащите шенгенски 

правила се прилагат, а шенгенските инструменти се използват в пълна степен, като 

същевременно тези правила се усъвършенстват в случаите, когато не са достатъчно 

пригодени.  

Същевременно сега е необходимо България и Румъния изцяло да се включат в Шенген, 

тъй като само с обединени усилия е възможно да се гарантира по-силно Шенгенско 

пространство.   

Комисията приканва: 

1. Съветът да подкрепи подхода, изложен в Препоръката на Комисията относно 

прилагането на разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници за временно 

повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници в 

Шенгенското пространство; 

2. Европейският парламент и Съветът да постигнат бързо съгласие по 

актуализирането на разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници във вида, 

предложен от Комисията;  
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3. Съветът да вземе решение, което позволява пълното прилагане на достиженията 

на правото от Шенген в България и Румъния и премахването на проверките на 

лица по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници. 

 

 


