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1. Програмна стратегия: основни предизвикателства и отговори на политиката 

Позоваване: Член 22, параграф 3, буква г), подточки iii), iv), v) и ix) от РОР; 

В този раздел се обяснява как програмата ще отговори на основните предизвикателства, 
определени на национално ниво въз основа на местните, регионалните и националните 
оценки на нуждите и/или стратегиите. Прави се преглед на състоянието на изпълнението 
на съответните достижения на правото на ЕС и постигнатия напредък по планове за 
действие на ЕС и се описва начинът, по който фондът ще подкрепя тяхното разработване 
през програмния период. 

 

Текстово поле [15 000] 
Текущо развитие и първоначално състояние 
Миграционният натиск продължава да поставя сериозни предизвикателства пред 
Европейския съюз (ЕС) въпреки значителното намаляване на този натиск след „спирането“ 
на т.н. Балкански миграционен маршрут. Намаляването на миграционния натиск през 
последните години, както и мерките срещу незаконната миграция, допринасят за 
значителното намаляване на броя на лицата, задържани за незаконно пресичане на 
границата на Република България. Ситуацията на държавната граница остава динамична, 
като резултат от политическата нестабилност, както и хуманитарната криза в Близкия Изток 
и Африка. 
България е страна на първа линия с някои от най-чувствителните външни граници на 
Европейския съюз. Това предопределя мисията й като държава членка, което предполага 
големи отговорности, свързани с гарантиране сигурността на ЕС и осигуряване на контрол 
на законното преминаване на външните граници на ЕС. 
В периода 2013 – 2016 г. България бе поставена под безпрецедентен миграционен натиск, 
като десетки от стотици незаконно пресичащи държавната граница бяха регистрирани, като 
също така гражданите на трети държави бяха задържани без право да пребивават на 
територията на Република България. С оглед непропорционално високия миграционен 
натиск и в съответствие с принципите на солидарност, през 2016 г. България получи от ЕС 
значителни по размер средства – спешна помощ, насочени към повишаване на 
ефективността на граничния контрол на външните граници на ЕС  и специално насочени за 
справяне със ситуацията по българо-турската граница. Благодарение на положените 
национални усилия и подкрепата, получена от ЕС, България се справи успешно с 
извънредната ситуация. 
През 2017 г. са регистрирани общо 8044 опита на граждани на трети държави да пресекат  
граница на България. 
През 2018 г. са регистрирани 10 016 опита, което е с 25 % повече сравнено с 2017 г. 
През 2019 г. са регистрирани 7422 опита, което е с 26 % по-малко сравнено с 2018 г.  
През 2020 г. миграционната ситуация в страната остана динамична, като са регистрирани 13 
042 опита, което е увеличение с 76 % сравнено с 2019 г. 
България участва в разработването и изпълнението на Интегрирано гранично управление, 
което се основава на принципа, че именно то е един от основните фактори, гарантиращи 
зона на свобода, сигурност и справедливост. Унифицираното и хармонизирано прилагане 
на правилата и стандартите за граничен контрол е от съществено значение за ефективното 
управление на външните граници на ЕС, за справянето с миграционните предизвикателства 
и за допринасянето за сигурността на ЕС. Принципът е закрепен в Националната стратегия 
за интегрирано гранично управление за периода 2020 -2025 г. 



Визовата политика, като част от политиката на ЕС в областта на имиграцията, цели да 
допринесе за създаването на единна зона на свобода, сигурност и справедливост. 
Премахването на контрола по общите вътрешни граници изисква засилване на контрола по 
външните граници на ЕС. 
България активно участва в разработването и прилагането на визовата и миграционната 
политика на ЕС. 
Основни национални стратегически предизвикателства и отговори на политиката 
Българо-турската граница е най-натоварената външна граница по отношение на 
миграционен натиск към страната и мигрантите са главно от политически и социално  - 
икономически нестабилни държави от Близкия изток. В същото време динамичната 
политическа и социална ситуация в Турция е фактор, който създава допълнителна незаконна 
миграция на турски граждани. 
Заради географското си разположение и безвизовия режим с повече от 60 държави от 
Близкия изток и Африка, Турция продължава да бъде кръстопът за всички канали за 
незаконна миграция в държавите от ЕС, включително тези към България. 
Отчитайки съществуващите заплахи и риска от криза, започна изпълнението на  редица 
мерки, включително промени в законодателството и изпълнение на мерки по охрана на 
външната граница с Турция съвместно с Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, други 
структури на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната. 
Прилаганите мерки за граничен контрол и продължителните усилия на България за защита 
от незаконно влизане на територията на страната, съгласието на Турция с двете 
споразумения на ЕС за мигрантите, както и подкрепата на ЕС посредством финансиране на 
националните програми и предоставената на България спешна помощ по фонд „Вътрешна 
сигурност“-Граници и Визи и Европейска агенция за гранична и брегова охрана (ЕАГБО), 
доведоха до успешно управление и намаляване на нивата на миграционния натиск по 
българо-турската граница. 
Българо-гръцката граница е другият основен вход за незаконна миграция. Тази граница се 
явява рискова, заради възможни непредвидени усложнения на оперативната ситуация в 
резултат на изпълнявани близо до западно балканския маршрут мерки за намаляване на 
миграционния натиск от Турция и събирането на голям брой незаконни мигранти в Гърция. 
От началото на декември 2018 г. се изпълнява Специализирана полицейска операция за 
противодействие на незаконната миграция по тази граница. Изпълняват се мерки по 
организация и превенция срещу незаконно пресичане на държавната граница в района на 
Гранично полицейско управление Ново село и Гранично полицейско управление 
Ивайловград в рамките на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян.  
Концентрацията на значителен брой мигранти на територията на Турция и Северна Гърция 
представлява потенциален риск за България и в тази връзка  на национално ниво са 
разработени планове за действие при извънредни ситуации. 
По българо-турската граница, по море и частично по българо-сръбската граница е изградена 
и пусната в експлоатация Интегрирана система за наблюдение (ИСН). 
Както е посочено в Анализа на социалното и икономическо развитие на България за периода 
2007 – 2017 г. и  за определяне на националните приоритети на България за периода 2021 – 
2027 г.,  заради географското разположение на страната, границите на България  се явяват 
външни за ЕС, което неизбежно ги прави обект на голям брой преминавания, миграция, 
контрабанда и криминални канали. Съгласно цитирания документ, сигурността и 
миграцията са сред трите хоризонтални политики, на които България ще обърне особено 
внимание и ще предприеме действия в периода 2021 – 2027 г. 
Анализът се фокусира върху подкрепата за изпълнението на общата политика на ЕС по 
отношение на управлението на външните граници  и визовата политика чрез засилване на 
европейското интегрирано гранично управление, закупуването на оборудване за управление 



на границите, което да бъде използвано от ЕАГБО, общата визова политика и релевантните 
информационни системи. 
Съгласно Националната стратегия за интегрирано гранично управление 2020 – 2025 г., 
България споделя отговорностите си по осигуряване на нормалното функциониране на 
шенгенското пространство с държавите членки на Шенген. Мониторингът на 
операционната и ситуационна картина се осигурява; информация за потенциални заплахи и 
рискове се обменя; вторичното движение на мигранти се наблюдава и се предприемат мерки 
за превенция на незаконно преминаване на изходите на границите; поддържа се засилено 
сътрудничество със съседните страни, които не са държави членки на ЕС  с цел защита от 
незаконно влизане в България, както и завръщане на граждани на трети държави. 
С финансовата подкрепа на ФВС-Граници и визи, са модернизирани съществуващите 
информационни и комуникационни технологии, технически системи и превозни средства, 
свързани с контрола на външните граници, а също така са наети и допълнителен брой 
полицейски и гранично полицейски служители; подобрени са условията за работа в 
структурите, осигуряващи граничния контрол по външните граници.  
Фондът е осигурил финансова подкрепа за развитие и поддържане на информационните 
системи за граничен контрол, както и ИСН по българо-турската граница. 
По отношение на ЕАГБО подкрепата са изпълнени две специфични дейности по доставка 
на системата за мобилно видеонаблюдение и гранично патрулен кораб. Оборудването ще 
бъде на разположение на ЕАГБО при изпълнение на съвместни операции. 
През 2018 год. беше осигурено допълнително финансиране на България за изпълнение на 
Системата на ЕС за влизане/излизане и за създаването на Национален унифициран 
интерфейс и неговата интеграция към съществуващата национална гранична 
инфраструктура. 
По отношение на изпълнението на Системата на ЕС за влизане/излизане е направена оценка 
на настоящата ситуация на местата за пресичане на границата, а също така е направена и 
оценка на техническите решения и мерките, свързани с интеграцията на системата към 
инфраструктурата на тези места. Като краен резултат новите функционалности на 
Системата на ЕС за влизане/излизане ще бъдат интегрирани към настоящата 
Автоматизирана информационна система (АИС) за граничен контрол. Изготвен е и 
Национален план за изпълнение на Системата на ЕС за влизане/излизане. 
През втората половина на 2019 год. бяха отпуснати допълнителни средства на България за 
развитието и внедряването на ЕТИАС, а също така и подкрепа за бързо и ефективно 
обновяване на националната ШИС компонента. 
На база направени анализи, в съответната регулаторна рамка бяха направени промени с 
оглед създаване на Национално звено ЕТИАС в рамките на МВР. 
Създадена е работна група за новата правна рамка на ШИС, която координира изпълнението 
на планираното техническо изграждане на новите функционалности на системата и 
подготовката на структурите за изпълнение на новото законодателство, свързано със ШИС 
до края на 2021 год. 
Оперативната съвместимост на мащабните ИТ системи е един от най-амбициозните проекти 
на ниво ЕС, като с неговото изпълнение се очаква повишаване на общото ниво на сигурност 
на европейските граждани и постигане на обмен на информация на по-високо по качество 
ниво.  
Координацията на подготовката на България за постигане на оперативна съвместимост на 
национално ниво се изпълнява от Стратегическа работна група към Националния съвет по 
миграция, граници, убежище и интеграция, председателстван от заместник -  министъра на 
вътрешните работи и включващ представители от управленските нива на всички 
заинтересовани страни по проекта. 



В контекста на усилията за осигуряване на унифициран и висококачествен контрол на 
външните граници и за превенция и борба с незаконната миграция, българската НВИС и 
нейната съвместимост с ВИС на ЕС и другите мащабни информационни системи на ЕС 
постоянно се развива и модернизира с подкрепата на ФВС-Граници и визи. Усилията за 
организиране, управление, работа и поддръжка на НВИС също целят подготовката на 
България за нейното пълно участие в Шенгенското пространство и за използването на 
визовата система с оглед изпълнение на общата политика на ЕС по управление на външните 
граници. 
Административния капацитет на компетентните институции и заинтересовани страни е от 
голямо значение за правилното функциониране на системата за убежище и миграция в 
България. Поведени са редица обучения за повишаване на професионалния капацитет на 
служителите с цел подобряване на изпълнението на техните служебни задължения – 
придобиване на нови знания, развиване на техните умения, периодични обучения в областта 
на подготовка на проекти, докладване, финансово отчитане, провеждане на обществени 
поръчки, използване на специализирани информационни системи за подаване на проектни 
предложения и тяхното отчитане, и др. бяха проведени през периода 2014 – 2020 г. Тези 
дейности ще бъдат продължени. 
Научени уроци 
В резултат на изпълнението на програмата по ФВС-Граници и визи 2014-2020 бяха 
направени важни изводи. Националната програма следва да предостави механизъм  за 
гъвкаво изпълнение на предвидените дейности, а също така и за пренасочване на 
финансиране в съответствие с променящата се ситуация по време на периода на изпълнение 
на многогодишната програма. Миграционната криза от 2013 г. и ситуацията с COVID-19 
показа нуждата от гъвкаво въвеждане на нови мерки и дейности за адаптиране с 
променящите се обстоятелства. 
Състояние на изпълнението на законодателството на ЕС (в частност 
идентифициране и разяснение на недостатъците и пропуските) 
С оглед изпълнението на регламентите за Системата на ЕС за влизане/излизане и ЕТИАС, а 
също така и на техническите начини, посредством които ще се постигне функционирането 
на тези системи, ще бъде задължително да се развие съответното национално 
законодателство в областта. Въвеждането на нови правила, произтичащи от двата 
регламента, ще изиска разширяване на обхвата на условията за влизане, престой и 
заминаване на гражданите на трети държави, а също така и регулиране на дейностите, които 
ще бъдат изпълнявани от гранично полицейските служители във връзка с двете системи. 
В изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС)  2019/817 съвместимостта трябва да бъде 
изградена между информационните системи на ЕС, по-конкретно Системата на ЕС за 
влизане/излизане, ВИС, ЕТИАС, ЕВРОДАК, ШИС и Европейската информационна система 
за съдимост за граждани на трети държави. Няколко международни работни групи (РГ) са 
създадени на национално ниво за изпълнение на тези задачи – РГ за изпълнение на 
ангажиментите на България, свързани с ШИС; стратегическа работна група за изпълнение 
на съвместимостта на широкомащабни ИТ системи и РГ за развитие на Системата 
вход/изход и ЕТИАС. 
През месец юни 2018 г. Съвета по правосъдие и вътрешни работи прие решения, с които 
ЕАГБО в сътрудничество с държавите членки и ЕС, са поканени да разработят Техническа 
и оперативна стратегия за интегрирано гранично управление на ЕС. 
На 27 март 2019 г. ЕАГБО  одобри Техническа и оперативна стратегия за интегрирано 
гранично управление на ЕС в съответствие с чл. 8, ал. 5 от Регламент 2019/1896. 
След разработването и приемането на тези документи, на 30 октомври 2020 г. Министерски 
съвет прие Национална стратегия на България за интегрирано гранично управление за 



периода 2020 -2025 г. Стратегията беше разработена от стратегическа работна група към  
Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция. 
Стратегията е разработена в съответствие с Техническа и оперативна стратегия за 
интегрирано гранично управление на ЕС. Тя следва четиристепенния модел на ЕС за 
интегрирано гранично управление за достъп до контрол и стратегически компоненти. В 
допълнение към основните компоненти, Стратегията обхваща всички три хоризонтални 
теми: фундаментални права, образование и обучение и проучвания и иновации. 
Стратегията поставя две главни стратегически цели, отнасящи се до техническото 
обезпечаване на граничния контрол: 
- Надграждане на съществуващите технически възможности за гранично наблюдение чрез 
изграждане и поддържане на ИСН, придобиване на ново и надграждане на съществуващото 
техническо и оперативно оборудване, по-нататъшно развитие на възможностите за 
въздушно наблюдение чрез използване на пилотни и безпилотни летателни средства. 
- Развиване, внедряване и ефективно използване на техническите решения и системи за 
постигане на сигурни и ефективни гранични проверки. 
Изпълнението на Стратегията ще гарантира, че граничният контрол е в пълно съответствие 
с регламентите и изискванията на законодателството на ЕС и Шенген, и цели да осигури 
сигурност не само по границите на България, но също така и да допринесе за сигурността 
на другите държави членки на ЕС. 
Стратегия за периода 2021 – 2027  
Националната програма на Република България по Инструмента за финансово подпомагане 
за управлението на границите и за визите за периода 2021 – 2027 ще предостави подкрепа в 
рамките на двете специфични цели на инструмента. 
Финансовата подкрепа в рамките на ИУГВ  ще предостави ефективен принос в областта на 
граничния контрол и общата визова политика. Ще бъде осигурено развитието и 
подобрението на информационните системи в подкрепа на тези политики  и по този начин 
ще се засилят националните възможности на България и тези на ЕС в областта. 
Инструментът ще предостави подкрепа за продължаване и по-нататъшно развитие на 
усилията за осигуряване на по-ефективна и ефикасна защита на външните граници. Ще 
бъдат подкрепени и допълнително развити мерки, свързани със систематични гранични 
проверки, въвеждане на широкомащабни и оперативно съвместими информационни 
системи, включително ШИС, Системата на ЕС за влизане/излизане и ЕТИАС. 
ИУГВ в голяма степен ще допринесе за изпълнението на Националната стратегия за 
интегрирано управление на границите чрез подпомагащи мерки, свързани с ИСН, 
технически и оперативни възможности за гранични проверки и наблюдение, 
инфраструктура за граничен контрол, широко мащабни ИКТ системи, обучение на персонал 
и др. Ще бъде осигурено и национално финансиране. 
Инструментът ще подпомогне по-нататъшното развитие и модернизиране на визовата 
политика, засилвайки в същото време сигурността и намалявайки рисковете от незаконна 
миграция. По отношение на НВИС финансирането от ИУГВ ще бъде комбинирано със 
собствено национално финансиране, заради възможността от смесена употреба на услугите, 
предоставяни през системата. 
Изпълнението на всички важни приоритети по ФВС-Граници и визи ще продължи в рамките 
на Националната програма по ИУГВ. Тези мерки са изпълнявани успешно и с оглед 
осигуряване на ефективен граничен контрол и визова политика, е задължително тяхното 
изпълнение да продължи. Включването в НП по ИУГВ на нови мерки като например 
изграждане на специализирана инфраструктура за обучение за целите на ефективен 
граничен контрол са относими към основните нужди на национално и ЕС ниво. 



Ще бъдат осигурени допълняемост и координация с другите финансови инструменти на 
национално ниво. ИУГВ ще бъде основният инструмент, осигуряващ финансова подкрепа 
за работата, ИТ оборудване и комуникационни системи за ефективен и сигурен граничен 
контрол. ИУГВ осигурява финансова подкрепа и за дейности, свързани с развитието на 
системата ЕВРОДАК и подобряване на обработването на заявленията за визи. По отношение 
на системите за гранично наблюдение съществува синергия между ФВС и ИУГВ. По 
отношение на  Инструмента за митнически контрол и оборудване НП по ИУГВ ще позволи 
използването на оперативно оборудване, включително средства за транспорт и 
инфраструктура с двойно предназначение (гранично управление и митнически контрол), 
чийто основен обхват на използване е интегрирано управление на границите. 
В съответствие с чл. 47 от Регламента за общоприложимите разпоредби, България ще 
използва принос от фондовете по всички специфични цели в рамките на Националната 
програма по ИУГВ 2021 – 2027, за да предостави подкрепа на бенефициентите под формата 
на безвъзмездна финансова помощ. 
Партньорството също е основополагащ принцип  по отношение на подготовката на НП по 
ИУГВ 2021 – 2027. Освен заинтересованите страни, участващи в координирането и 
изпълнението на ФВС 2014-2020, в процеса на подготовка на следващия програмен период 
бяха включени и нови заинтересовани страни, в опит да се постигне най-добро 
представителство на заинтересованите страни. Бяха събрани идеи за проекти и бяха 
проведени широки дискусии с цел да се включат адекватни отговори на националните 
предизвикателства в НП по ИУГВ. На всички етапи на подготовка, проектът на програмата 
е обсъден и консултиран със заинтересованите страни и отразява насоките на Европейската 
комисия. Това сътрудничество и взаимодействие ще продължи и в периода на изпълнение 
на НП по ИУГВ. 
Предвидените дейности са в съответствие с климатичните и екологични стандарти и 
приоритети на Съюза и не биха причинили значителна вреда на екологичните цели по 
смисъла на член 17 на Регламент (ЕС) № 2020/852. 

2. Специфична цел (повтаря се за всяка специфична цел, различна от техническата 
помощ)  
Позоваване: Член 22, параграф 2 и член 22, параграф 4 

2.1. Наименование на специфичната цел [300]  

Подпомагане на европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от 
европейската гранична и брегова охрана като обща споделена  отговорност на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението 
на границите, улесняване на законното преминаване на границите, предотвратяване и 
разкриване на незаконната имиграция и на трансграничната престъпност и ефективно 
управление на миграционните потоци 
2.1.1. Описание на специфичната цел 

В настоящия раздел се описват, за всяка специфична цел, първоначалното състояние, 
основните предизвикателства и се предлагат решения, подпомагани от Фонда. Описват се 
мерките за изпълнение, които са застъпени с подпомагане от Фонда; Представя се 
примерен списък на действия в приложното поле на членове 3 и 4 от регламентите за 
ФУМИ, ФВС или ИУГВ. 
По-специално: Във връзка с оперативно подпомагане се предоставя обосновка в 
съответствие с член 15 от Регламента за ФВС, членове 15 и 16 от регламента за ИУГВ или 
член 18 от Регламента за ФУМИ. Включва се примерен списък на бенефициерите с 
техните уставни отговорности, основните задачи, които трябва да бъдат подпомогнати. 



Планирано използване на финансови инструменти, ако е приложимо. 
Само за ФУМИ: презаселването и солидарността се представят отделно. 
Текстово поле [16 000 знака] 
I. Първоначално състояние 
Общата дължина на държавните граници на България е 2368 км., сухоземните граници са 
1345 км., морска 412 км. и речна по река Дунав 611 км. Външни граници за ЕС са 1225 км., 
а 1143 км. са вътрешни граници. 
Българо-турската и българо-гръцката граници са най-уязвимите и активни по отношение на 
нелегалните преминавания. От 2018 г. се наблюдава тенденция на повишен миграционен 
натиск на българо-гръцката граница за сметка на намален натиск на българо-турската 
граница. 
За периода 2017-2019 г. са задържани общо 8 024 ГТД. 1921 г. на вход на държавната 
граница. 1 603 на изход. Във вътрешността на страната са задържани 4 811 лица. 
ЕАГБО е основен партньор на България в дейностите, свързани с охрана на външните 
граници. Сътрудничеството се базира на взаимна подкрепа и координация на текущите 
задачи, както и прилагане на стандартите за европейско гранично управление. 
На базата на проведената оценка на уязвимостта на България е констатиран недостатъчен 
брой гранични служители за извършване на граничен контрол. Към настоящия момент 
ГДГП изпълнява проект по фонд ФВС – „Осигуряване на допълнителен персонал за участие 
в специализирани полицейски операции“ с продължителност 18 месеца. 
България предприема всички мерки, за да осигури управлението на външните граници на 
ЕС в тясно сътрудничество с ЕАГБО, в свой интерес и в общ интерес на всички държави 
членки, в пълно съответствие с правото на Съюза, включително зачитане на основните права 
и в съответствие с цикъла на многогодишната стратегическа политика за Европейско 
интегрирано гранично управление, съгласно чл. 8 от Регламент 2019/1896. 
Националната система за разполагане на ресурси в съвместни операции, координирани от 
Агенцията, включва подбор на национално ниво от професионално подготвени служители 
за участие в съвместни операции. Създаден е национален резерв от служители на МВР за 
бързо разполагане на ЕАГБО за участие в съвместни операции, който ежегодно се 
актуализира. Участието се планира на база на анализ на наличните ресурси на национално 
ниво, оперативните нужди на Агенцията и анализ на риска. 
В резултат от създаването на постоянния корпус на ЕАГБО, Националната точка за контакт 
с Агенция Фронтекс ще разшири дейността си като част от управлението на националния 
резерв от служители, които ще бъдат включени към постоянния корпус. 
Развитието на сътрудничеството в областта на функциите по брегова охрана се поддържа 
чрез провеждане на многоцелеви морски операции, организирани и координирани от 
ЕАГБО. България подсилва охраната на външните граници с изпращането на технически 
средства за участие в оперативни дейности. Гранично-полицейски кораби (ГПК) участват 
активно в морски операции. 
Компетентната институция, отговорна за осъществяване на граничния контрол, е ГДГП-
МВР. Прилага се тристепенна система на управление на принципа една дирекция - една 
граница. Обособени са 7 териториални звена – РДГП, в състава на които са създадени звена 
от по-нисък ранг – 38 ГПУ, 2 БГПК и 38 ГКПП.  
В граничния контрол ГДГП си взаимодейства с други структури на МВР и държавната 
администрация.  
Граничните проверки се осъществяват на 38 ГКПП, от които 20 са на външните граници на 
България с Турция, Сърбия, Северна Македония, на международните летища и на море, 18 
са на вътрешните граници на България с Гърция и Румъния. Те ще продължат да се 



извършват при запазване на тенденциите за въвеждане на нови автоматизирани системи за 
контрол и нови технически средства. 
Чрез постове за техническо наблюдение на река Дунав и изградената ИСН на морските 
пространства на България се осъществява непрекъснато наблюдение на надводната 
обстановка на море и река. Основно средство за наблюдение на държавната граница на 
България са закупените за нуждите на ГДГП, през 2010 г. хеликоптери. 
България разполага с 3 кораба с водоизместимост над 100 БТ. Два от тях са произведени 
съответно през 1969г. и 1970 г. Същите са с изтекъл експлоатационен ресурс и са опасни за 
плаване. В момента изпълняват задачи и в районите HOTEL, част от Европейската патрулна 
мрежа. 
Три ГПК са доставени през периода 2003 – 2005 г., в края на посочения период изтича 25 
годишния експлоатационен срок и целесъобразно е на корабите да бъде извършен основен 
ремонт и модернизация или да бъдат подменени с нови аналогични такива. 
Геоинформационната дейност позволява изработване на нова съвременна гранична 
документация за държавната граница, описание и координатни списъци с координатите на 
граничните знаци. За границата с Сърбия същата е вече изработена, като в момента се 
изработва документация за границата с Северна Македония Изготвяната нова гранична 
документация е в цифров вид в европейска координатна система, което позволява 
използването на информацията от нея в различни проекти финансирани от ЕС. Натрупаната 
географска информация има широко приложение при проектирането и изграждането на 
интегрираните системи за наблюдение на българо-турската и българо-сръбската граници. 
С подкрепата на спешната помощ по ФВС-Граници и визи, България изпълнява дейности по 
разширяване на ИСН на българо-турската граница до покриване на всички участъци от тази 
граница. 
Автоматизираната система за наблюдение (АСН) в зоната на отговорност на ГПУ Калотина 
и в зоната на ГПУ Брегово допринася за повишаване на ефективността на граничното 
наблюдение и същевременно за оптимизиране на използваните сили. 
ИСН „Синя граница” (ИСН-СГ) е предназначена за осъществяване гранично наблюдение на 
морската държавна граница и контрол на трафика на плавателните средства в морските 
пространства на България. ИСН-СГ включва брегови компонент (1 Регионален 
координационен център /РКЦ/, 2 локални координационни центъра /ЛКЦ/, 12 стационарни 
поста за техническо наблюдение /СПТН/ и 2 мобилни системи за техническо наблюдение 
/МПТН/) и морски компонент (обзорно-сензорни системи монтирани на 12 ГПК). 
Капацитетът за наблюдение се увеличава чрез въвеждане на нови мобилни системи за 
гранично наблюдение и постепенна подмяна на използваните индивидуални средства за 
гранично наблюдение. Всички мерки, насочени към повишаване на капацитета за гранично 
наблюдение, ще се извършват в съответствие с общите минимални стандарти за гранично 
наблюдение, разработени съвместно с ЕАГБО, в съответствие с Регламент 2019/1896. 
Към момента са в експлоатация 76 микробуса и 594 леки автомобили. По-голямата част от 
тях са доставени до 2009 г.  и са с изтекъл технически ресурс. 121 автомобила и 15 микробуса 
и 2 автобуса са доставени по ФВС-Граници и визи. В рамките на спешната помощ по ФВС-
Граници и визи са доставени 70 автомобила и 4 микробуса, 2 автобуса, 10 патрулни 
автомобила с повишена проходимост и 2 специализирани автомобила за превоз на 
задържани лица. По споразумение с Чехия са доставени 11 автомобила.  Със средства от 
националния бюджет са доставени още 8 броя патрулни автомобили с повишена 
проходимост.   
Национална дактилоскопна идентификационна система „ЕВРОДАК” е изградена за 
обработка на дактилоскопни отпечатъци на лица, кандидатстващи за международна закрила, 
незаконно преминали границата и незаконно пребиваващи на територията на България. С 
помощта на системата са проверени отпечатъците на 112 721 лица кандидатстващи за 



международна закрила, незаконно преминали границата и незаконно пребиваващи на 
територията на България и са установени 6 019 лица кандидатстващи за защитата в други 
държави членки на ЕС. През 2019 г. с подкрепата на спешните мерки по ФУМИ 
националната дактилоскопна идентификационна система беше разширена с модул даващ 
възможност за проверка на дактилоскопните отпечатъци на лица задържани на границата в 
базата данни на ШИС II AFIS. 
За 2019 г. на централно и национално ниво са приложени 2 под версии на НШИС 2, касаещи 
нови кодови таблици и/или нови категории данни. Същевременно за изминалата година 
България е допринесла за опазване на Шенгенското пространство и прилагане на адекватен 
граничен контрол по националните граници, като са въведени 1 500 402 сигнала в ШИС, 2 
564 от които в категория „издирвани лица“, направени за общо 112 827 978 справки, от които 
над 18 000 са получили отговор за съвпадение. Нараства и броя на автоматичните справки, 
извършвани в Н.ШИС 2 – 109 789 677, което показва еднозначно, че все повече нови 
европейски и национални системи откриват в ШИС базата данни адекватност и пълнота на 
данните. 
Радиокомуникациите по външните за ЕС граници се осигуряват от системата ТЕТРА на 
МВР. В нейния състав по външните граници са включени повече от 100 обекта, които са 
разположени в труднодостъпни и с ограничена проходимост райони. Разширяването на 
обхвата и следгаранционната поддръжка на системата през периода 2014-2020 г. са 
осигурени със средства по ФВС-Граници и визи и Норвежкия финансов механизъм. 
II. Специфични предизвикателства и идентифицирани пропуски 
Съгласно стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за Интегрирано 
гранично управление, наличните технически възможности за наблюдение на границите ще 
бъдат подобрени чрез изграждане и поддържане на ИСН, придобиване на ново техническо 
и оперативно оборудване и по-нататъшно развитие на способностите за въздушно 
наблюдение. Следва да бъде осигурена поддръжката на системите и оборудването. 
Параметрите на оборудването ще бъдат определени в съответствие с техническите 
стандарти и изискванията на ЕАГБО. 
Модернизирането на гранично-полицейската инфраструктура е необходимо за целите на 
осъществяването на граничния контрол и организирането и осъществяването на граничното 
наблюдение между ГКПП на външните граници. 
Чрез EUROSUR се осъществява обмен в реално време на информация със ситуационния 
център на ЕАГБО и с НКЦ на ДЧ. С оглед увеличаване на капацитета за обработка и 
обобщаване на статистическа информация, както и извличане и визуализиране на обобщени 
данни е необходимо по-нататъшното развитие на EUROSUR. Необходимо е и ново 
оборудване и обновяване на съществуващото по отношение на геоинформационната 
дейност на МВР. 
За да се осигури функционирането на ИТ системите, подпомагащи дейностите на 
служителите на външните граници на ЕС, както и тяхната работоспособност, оперативна 
съвместимост и сигурност е необходимо да се осигури тяхната пълна и цялостна поддръжка 
и обновяване. Необходимо е по-нататъшно развитие на системите за видеонаблюдение, 
използвани на външните граници на ЕС, за да се подобри тяхната работоспособност и 
ефективност. 
С оглед на приетите изменения в законодателството на ЕС е необходимо да се разширят 
възможностите и функционалностите на NSIS 2 на национално ниво. За да се постигне 
съответствие с изискванията на централната система и да се подпомогне работата на 
потребителите на системата е необходимо да се създадат условия за увеличаване на 
работоспособността, скоростта и стабилността в случай на натоварване и активно 
използване на системата и осигуряване на гарантиран и сигурен обмен на информация с 
партньорски структури. 



През 2022 г. СВИ ще бъде пусната в експлоатация на ГКПП. Експлоатацията на системата 
изисква допълнителни финансови, технически и инфраструктурни ресурси, както и 
допълнителен и подходящо обучен персонал. 
Периодичните промени в правната рамка, регламентът за създаване на ETIAS, въвеждането 
на оперативна съвместимост и др. водят до необходимостта от непрекъснато подобряване 
на квалификацията на персонала на Националното звено ETIAS чрез обучения и стажове. 
С приемането на Регламенти (EU) 2019/817 и (EU) 2019/818 за оперативната съвместимост 
между информационните системи на ЕС, а именно EES, VIS, ETIAS, EURODAC, SIS и 
ECRIS-TCN, националните системи трябва да бъдат адаптирани към предвидените промени 
в законодателството. Като част от централната система EURODAC, националната система 
за идентификация на пръстови отпечатъци EURODAC трябва да бъде адаптирана в тази 
посока. 
На национално ниво няма капацитет за диагностика, монтаж и демонтаж, отстраняване на 
дефекти и повреди на спомагателното оборудване и монтаж и настройка на оборудването на 
системата ТЕТРА. Осигуряването на поддръжка на системата ще осигури непрекъсната и 
надеждна комуникация и обмен на информация между компетентните структури на 
външните граници на ЕС, подобрявайки оперативното сътрудничество и капацитета за 
предотвратяване и борба с всички форми на престъпност, незаконна миграция. Ще бъде 
подобрен и улеснен контролът и законното преминаване. 
Необходимо е да се създадат подходящите условия за удостоверяване на издадените 
документи и тяхното публикуване в директорията PKD на ICAO, предназначена за обмен 
между държавите членки в съответствие с техническите спецификации и политики на ICAO 
чрез заплащане на необходимите такси. 
За да се изпълнят изискванията, произтичащи от съответното законодателство на ЕС, е 
необходимо да се подобри административният капацитет на гранично-полицейските 
структури за целите на ефективния граничен контрол чрез обучения. Това ще създаде и 
необходимите условия за тяхното потенциално участие в Постоянния корпус на ЕАГБО. 
Ще бъде осигурен плавен преход между приоритетите в рамките на ФВС-Граници и визи и 
ИУГВ чрез осигуряване на подкрепа за изпълнението на подобни действия, надграждащи 
предишните резултати, опит и добри практики като доставка и поддръжка на техническо и 
оперативно оборудване; ремонт и поддръжка на инфраструктура; по-нататъшно развитие и 
поддръжка на ИСН и широкомащабни ИКТ системи; по-нататъшно развитие на системи за 
видеонаблюдение; осигуряване на сигурност на документите; обучение на персонала и др. 
В допълнение към развитието на съответното законодателство и стратегическите 
приоритети на ЕС в националната програма ще бъдат включени нови действия с оглед по-
нататъшното развитие и поддържане на широкомащабни ИКТ системи; осигуряване на 
надеждна и непрекъсната работа на съответните национални компоненти на АИС за обмен 
на данни с широкомащабни ИКТ; създаване на специализирана инфраструктура за обучение 
за целите на ефективния граничен контрол в съответствие със стандартите на ЕАГБО. 
III. Мерки за изпълнение 
Подкрепата по Инструмента ще допринесе за постигането на конкретната цел, посочена в 
член 3, параграф 2, буква а) от регламента за ИУГВ, като се съсредоточи върху мерките за 
изпълнение и индикативни действия като: 
Подобряване на граничния контрол в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от 
Регламент (ЕС) 2019/1896 чрез: 
- засилване на капацитета за извършване на проверки и наблюдение по външните граници; 
- гарантиране на еднаквото прилагане на достиженията на правото на ЕС Съюза във връзка 
с външните граници; 



- създаване, функциониране и поддръжка на широкомащабни ИТ системи в областта на 
управлението на границите, включително оперативната съвместимост на тези ИТ системи и 
тяхната комуникационна инфраструктура. 
IV. Видове дейности 
- инфраструктура, сгради, системи и услуги за гранично наблюдение; 
- оперативно оборудване, включително транспортни средства, и ИКТ системи, необходими 
за ефективен и сигурен граничен контрол;   
- обучение в областта на европейското интегрирано управление на границите или принос 
към развитието в същата област; 
- оперативна помощ за изпълнението на европейското интегрирано управление на 
границите. 
IV.1. Видове дейности, свързани с ИКТ системи в съответствие с чл. 3 (1): 
- инфраструктури и сгради, необходими за хостинга на широкомащабни ИТ системи и 
компонентите на свързаната с тях комуникационна инфраструктура; 
- оборудване и комуникационни системи, необходими, за да се гарантира правилното 
функциониране на широкомащабни ИТ системи; 
- разработване и модернизиране на широкомащабни информационни системи; 
- оперативна помощ за внедряването на широкомащабни информационни системи. 
V. Очаквани резултати 
Подобряване на граничния контрол на външните граници; Осигуряване на ефективно 
противодействие на миграционния натиск и опитите за контрабанда през границата извън 
зоните на ГКПП; Подобряване на обмена на информация на европейско и национално 
ниво; Постигане на единен подход към прилагането на изискванията за контрол на 
външните граници на ЕС. 
VI. Оперативна помощ 
Финансиране за изпълнението на мерки в рамките на оперативната помощ ще бъде 
предоставено на следните публични органи, отговорни за изпълнението на задачи и услуги, 
които представляват обществена услуга за Съюза: 
- ГДГП-МВР във връзка с функциите си по извършване на гранични проверки и наблюдение 
на границата, противодействие на незаконната миграция, контрабандата и трафика на хора; 
 - ДКИС-МВР във връзка с функциите си по изграждане, поддържане и развиване на 
комуникационни ИКТ системи при изпълнение на основните дейности на МВР. 
Мерките, които ще бъдат подкрепени чрез финансирането за оперативна помощ включват 
осигуряване на разходи за персонал, включително за обучение, поддръжка или ремонт на 
оборудване и инфраструктура; разходи за услуги в обхвата на регламента за ИУГВ; текущи 
разходи за дейности; разходи, свързани с недвижимо имущество, включително наем и 
амортизация. 
VI.1. Оперативна помощ за широкомащабни ИТ системи в съответствие с чл. 3 (1): 
- разходи за персонал, включително за обучение; 
- оперативно управление и поддръжка на широкомащабни информационни системи и 
техните комуникационни инфраструктури, включително оперативната съвместимост на 
тези системи и наемането на защитени помещения. 

 

 



2.1.2. Показатели 

Позоваване: Член 22, параграф 4, буква д) от РОР 

Таблица 1: Показатели за крайните продукти 

Специфична цел Идентификационен 
код [5] Показател [255] Мерна единица Етапна цел (2024 г.) Целева стойност 

(2029 г.) 

      

 

Таблица 2: Показатели за резултатите 

Специфична 
цел 

Идентификационен 
код [5] 

Показател 
[255] 

Мерна 
единица 

Базова линия 
или 

референтна 
стойност 

Референтна 
година 

Целева 
стойност 
(2029 г.) 

Мерна 
единица за 
целевата 
стойност 

Източник 
на 

данните 
[200] 

Коментари 
[200] 

          

 



2.1.3. Примерна разбивка на средствата по програмата (ЕС) в зависимост от вида интервенция 

Позоваване: Член 22, параграф 5 от РОР, член 12, параграф 15 от Регламента за ИУГВ или член 12, параграф 9 от Регламента за ФВС или 

член 13, параграф 9 от Регламента за ФУМИ 

Таблица 1 

Специфична цел Вид интервенция Код Ориентировъчна сума (в евро) 

    

 

2.1.4. Техническа помощ 

Позоваване: Член 22, параграф 3, буква е) от РОР; Член 36, параграф 5 от РОР; Член 37 от РОР; Член 95 от РОР 

Текстово поле [5 000] (Техническа помощ съгласно член 36, параграф 5 от РОР) 

Текстово поле [3 000] (Техническа помощ съгласно член 37 от РОР) 

Таблица 1 

Вид интервенция Код Ориентировъчна сума (в евро) 

   

 

 



2.2. Наименование на специфичната цел [300] 

Подпомагане на общата визова политика с цел гарантиране на хармонизиран подход към 
издаването на визи и улесняване на законното пътуване, като в същото време се осигурява 
помощ за предотвратяване на миграционните рискове и рисковете за сигурността 
2.2.1. Описание на специфичната цел 

В настоящия раздел се описват, за всяка специфична цел, първоначалното състояние, 
основните предизвикателства и се предлагат решения, подпомагани от Фонда. Описват се 
мерките за изпълнение, които са застъпени с подпомагане от Фонда; Представя се 
примерен списък на действия в приложното поле на членове 3 и 4 от регламентите за 
ФУМИ, ФВС или ИУГВ. 
По-специално: Във връзка с оперативно подпомагане се предоставя обосновка в 
съответствие с член 15 от Регламента за ФВС, членове 15 и 16 от регламента за ИУГВ или 
член 18 от Регламента за ФУМИ. Включва се примерен списък на бенефициерите с 
техните уставни отговорности, основните задачи, които трябва да бъдат подпомогнати. 
Планирано използване на финансови инструменти, ако е приложимо. 
Само за ФУМИ: презаселването и солидарността се представят отделно. 
Текстово поле [16 000 знака] 

I. Първоначално състояние 

НВИС е ключов компонент на Националната интегрирана консулска система, както и 
ключов инструмент за подпомагане на обработването на заявления за визи и издаване на 
визи, заявления за български документи за самоличност, временни паспорти, консулски 
регистрации на български граждани, нотариални заверки, легализация и регистрация на 
заявления за административни и други консулски услуги.  

НВИС е създадена в съответствие с изискванията на Регламент 767/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета за централизиране на обработваната в дипломатическите и 
консулските служби на България информация и за създаване и поддържане на национален 
регистър на българските заявления за  издаване на визи и на издадените визи, както и на 
биометричните данни на кандидатите за виза. НВИС е система от национално значение и 
гарантира непрекъснат целогодишен и денонощен (24x7) достъп до ВИС на ЕС на всички 
компетентни национални органи - МВнР, ГДГП-МВР, Дирекция "Миграция"-МВР, звената  
миграция към областните дирекции на МВР и към Столична дирекция на вътрешните 
работи, ДАБ при МС, органи за вътрешна и национална сигурност, както и органи за борба 
с тероризма и организираната престъпност. 

Системата е изградена на две нива. Първото ниво е внедрено като независими 
информационни системи, разположени в консулските служби на България в чужбина, а 
второто ниво - като централна информационна система, разположена в Националния визов 
център в дирекция „Консулски отношения“ на МВнР. Основните функции на НВИС са 
приемане и обработка на заявления за виза, приемане на заявления за български документи 
за самоличност и искания за удължаване на валидността на паспортите на български 
граждани в чужбина. 



НВИС осигурява събирането на всички видове данни, които трябва да бъдат подадени до 
Визовата информационна система на ЕС, включително десет пръстови отпечатъци и снимка 
на лицето, направена с цифров фотоапарат. 

Най-новите статистически данни, обхващащи периода 2017 – 2019 г., показват, че 
приблизително 70% от услугите на НВИС се предоставят за целите на издаването на визи за 
граждани на трети държави. 

В контекста на усилията, които се полагат, за осигуряване на непрекъснато използване на 
най-добрите налични технологии по отношение на ВИС на ЕС и националния интерфейс в 
съответствие с Регламент 767/2008, модернизацията и надграждането на съществуващото 
специализирано оборудване и разработването на софтуер за НВИС ще продължи, както и 
ще продължи надграждането на съществуващия хардуер, разширяването на 
инфраструктурата и мрежовата свързаност на системата с оглед поддържане на  
възможностите на системата, които са жизненоважни за оперативната съвместимост на 
НВИС с широкомащабните НВИС ИТ системи, свързани с управлението на границите. 

По-нататъшната модернизация и развитие на софтуера и хардуера на локалния и централен 
НВИС компонент ще допринесе за по-голяма сигурност в работата на системата, ще намали 
риска от загуба на данни в случай на повреда на дисковия масив поради дефектни дискове 
в резултат на продължителна употреба, намаляване на разходите за поддръжка и постигане 
на по-висока степен на непрекъсната работоспособност и надеждност на системите. 

В контекста на усилията за подкрепа на общата визова политика чрез създаване на 
съвместими визови информационни системи между държавите-членки на ЕС, ще се 
адресират нуждите на гражданите от улесняване на законните пътувания, от предоставяне 
на висококачествени услуги на кандидатите за визи, ще се постигне равнопоставено и 
справедливо отношение към гражданите на трети държави, повишаване на обществена 
безопасност, включително превенция и борба с незаконната имиграция. 

Технологичната модернизация и развитие на НВИС ще осигури непрекъсната и постоянна 
инфраструктура/платформа за консултиране по въпроси, свързани с визи, с други държави-
членки на ЕС, ще осигури пълна съвместимост на НВИС с ВИС на ЕС в съответствие с 
шенгенските стандарти, което ще позволи кандидатстването за издаване на шенгенска виза 
и включването на България във ВИС на ЕС и в Мрежата за консултиране на визи VIS Mail, 
както и в ШИС. Това ще допринесе за подобряване на качеството на техническото и 
софтуерното оборудване, неговата модернизация и надграждане, предназначени за 
обработка в реално време на заявления за визи и дейности по комуникация относно 
координацията и издаването на визи на национално и европейско ниво. По този начин 
процесът на унифициране на формите и протоколите на НВИС ще бъде подпомогнат, за да 
бъде осигурен активен достъп до ВИС на ЕС и по този начин да се постигне законодателна, 
институционална, техническа и административна готовност за пълноправно членство в 
Шенгенското пространство. 

България полага системни усилия за поддържане и укрепване на инфраструктурата, 
помещенията, оборудването, техническите средства и организирането на консулски служби 
в трети държави, за да ги приведе в съответствие с изискванията и най-добрите практики от 
Шенген и да направи консулските служби в пълна техническа готовност за изпълнение 



изискванията за издаване на шенгенска виза за бъдещото пълноправно членство в 
Шенгенското пространство. 

В момента България има 89 консулски офиса, 61 от които се намират в трети държави. 
Тяхната реконструкция, модернизация, разширяване и ремонт ще доведе до подобряване на 
условията на работа и визовите услуги и ще надгради постигнатото с подкрепата на ФВС – 
Граници и визи. 

II. Специфични предизвикателства и идентифицирани пропуски 
С оглед на ангажиментите на България, свързани с прилагането на общата визова политика 
на ЕС и развитието на двустранни консулски отношения, е необходимо да се осигури 
непрекъсната работа на широкомащабни ИТ системи, технически средства и съответната 
инфраструктура. 
Основното оборудване, свързано с виза услугите, беше инсталирано в консулските служби 
през 2008-2010 г. в рамките на Инструмента Шенген. Анализът показва, че непрекъснатото 
функциониране на НВИС във всички региони изисква годишна поддръжка, разработване и 
надграждане на техническото оборудване и софтуер за нуждите на НВИС, включително 
ремонт и подмяна на повредени компоненти на НВИС, Back-up VC и оборудване на 
консулските служби. Необходимо е версиите на операционните системи, сървърите за 
електронна поща, свързващите системи за управление на бази данни и др. да бъдат 
надградени.  
Основните нужди, свързани с прилагането на визовата политика, се отнасят до създаването 
и поддържането на необходимата инфраструктура и материална среда, както и до 
подготовката на съответните законодателни и административни актове, които отговарят на 
изискванията за присъединяване към Шенген с цел ефективно имплементиране 
достиженията на правото на Шенген и произтичащата практика. Важна част от тази 
инфраструктура е поддържането на НВИС в съответствие с изискванията на ЕС и Шенген и 
връзката на НВИС с ВИС на ЕС. Процедурата за достъп до НВИС е регламентирана от 
Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република 
българия и до визовата информационна система на Европейския съюз, приета с ПМС № 129 
от 12.05.2011 г. Поддръжката на софтуера и хардуера на НВИС е от съществено значение за 
осигуряване на надеждност и прилагане на националната и на ЕС политика и 
законодателството в областта на визите в съответствие с изискванията за оперативна 
съвместимост и осигуряване на непрекъсната връзка на НВИС с ВИС на ЕС, Мрежата за 
консултиране на визи VIS Mail Visa и безплатен обмен на визови данни и консултации по 
електронен път. 
Непрекъснатото поддържане на софтуера и хардуера на НВИС се основава също на 
необходимостта от подобряване на капацитета на национално ниво и на ниво ЕС, с оглед 
преодоляване на предизвикателствата, свързани с неочакван или неравномерен 
миграционен натиск, който може да има отрицателно въздействие върху цялостното 
функциониране на Шенгенското пространство. 
Необходима е реконструкция и ремонт на консулски служби, закупуване, изграждане и 
наемане на недвижими имоти, както и модернизация на техническото оборудване в 
помещенията и инфраструктурата на консулските служби в трети държави, където са 
идентифицирани отклонение от изискванията и най-добрите практики на Шенген. 
При изпълнение на задълженията си консулските служители трябва да имат високо ниво на 
вътрешна и външна сигурност на сградите и помещенията. Те трябва да бъдат оборудвани с 



най-новите технологии и да разполагат с надеждни, безупречни и оперативно съвместими 
системи за обмен на визова информация при обработка и издаване на визи. В контекста на 
нарастващия брой заявления за визи и предвид интензивния миграционен натиск от трети 
държави, е идентифицирана спешна нужда от осигуряване на сигурност във всичките й 
измерения на работещи в българските консулства служителите по издаване на визи. 
Ще бъде осигурена плавна приемственост на приоритетите на ФВС-Граници и визи и НП 
по ИУГВ чрез финансиране и подпомагане на сходни дейности, надграждащи предишните 
резултати, опит и добри практики като напимер доставка и поддръжка на техническо 
оборудване; разработване и поддръжка на широкомащабни ИКТ системи; ремонт и 
поддръжка на инфраструктура и др. 
В допълнение към разработването на съответното законодателство на ЕС и стратегическите 
приоритети, в НП ще бъде включена нова дейност, свързана със закупуването на 
инфраструктура за нуждите на консулските услуги. 
III. Мерки за изпълнение 
Подкрепата по ИУГВ ще допринесе за изпълнение на специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква б), посредством реализиране на  мерки и индикативни дейности като: 
- предоставяне на ефективни и удобни за клиентите услуги на кандидатите за виза; 
- създаване, експлоатация и поддържане на широкомащабни ИТ системи в областта на 
общата визова политика. 
IV. Видове дейности 
- инфраструктури и сгради, необходими за обработката на заявления за визи; 
- експлоатационно оборудване и ИКТ системи, необходими за обработката на заявления за 
визи; 
- оперативна подкрепа за прилагането на общата визова политика 
IV.1 Видове дейности, свързани с ИКТ системи в съответствие с чл.3, ал.1 

- инфраструктури и сгради, необходими за хостинг на широкомащабни ИТ системи и 
свързаните с тях компоненти на комуникационната инфраструктура; 

- оборудване и комуникационни системи, необходими за осигуряване на правилното 
функциониране на широкомащабни ИТ системи; 

- разработване и надграждане на мащабни ИТ системи; 

- оперативна поддръжка за внедряване на широкомащабни ИТ системи. 

V. Очаквани резултати 
Осигуряване на непрекъснато функциониране на НВИС; Повишаване на ефективността на 
НВИС; Ефективна работа и осигуряване на ориентирано към клиентите обслужване на 
кандидатите за виза. 
VI. Оперативна помощ 
В рамките на оперативната помощ ще бъде осигурено финансиране за изпълнението на 
мерки на следните публични органи, отговорни за изпълнението на задачи и услуги, които 
представляват обществени услуги за Съюза: 
- МВнР във връзка с функциите си като национален публичен орган, отговорен за 
прилагането на визовата политика, организацията, управлението, експлоатацията и 
поддръжката на НВИС и развитието на двустранни консулски отношения и консулско 
сътрудничество. 



Мерките, които трябва да бъдат адресирани чрез финансиране от оперативната подкрепа, 
включват осигуряване на разходи за персонал, включително обучение, разходи за услуги; 
поддръжка или ремонт на оборудване и инфраструктура; разходи, свързани с недвижими 
имоти, включително наем и амортизация. 
VI.1. Оперативна помощ на широкомащабни ИТ системи в съответствие с чл. 3 (1): 
- разходи за персонал, включително за обучение; 
- оперативно управление и поддръжка на широкомащабни ИТ системи и техните 
комуникационни инфраструктури, включително оперативната съвместимост на тези 
системи и наемането на защитени помещения. 



2.2.2. Показатели 

Позоваване: Член 22, параграф 4, буква д) от РОР 

Таблица 1: Показатели за крайните продукти 

Специфична цел Идентификационен 
код [5] Показател [255] Мерна единица Етапна цел (2024 г.) Целева стойност 

(2029 г.) 

      

 

Таблица 2: Показатели за резултатите 

Специфична 
цел 

Идентификационен 
код [5] 

Показател 
[255] 

Мерна 
единица 

Базова линия 
или 

референтна 
стойност 

Референтна 
година 

Целева 
стойност 
(2029 г.) 

Мерна 
единица за 
целевата 
стойност 

Източник 
на 

данните 
[200] 

Коментари 
[200] 

          

 



2.2.3. Примерна разбивка на средствата по програмата (ЕС) в зависимост от вида интервенция 

Позоваване: Член 22, параграф 5 от РОР, член 12, параграф 15 от Регламента за ИУГВ или член 12, параграф 9 от Регламента за ФВС 

или член 13, параграф 9 от Регламента за ФУМИ 

Таблица 1 

Специфична цел Вид интервенция Код Ориентировъчна сума (в евро) 

    

 

2.2.4. Техническа помощ 

Позоваване: Член 22, параграф 3, буква е) от РОР; Член 36, параграф 5 от РОР; Член 37 от РОР; Член 95 от РОР 

Текстово поле [5 000] (Техническа помощ съгласно член 36, параграф 5 от РОР) 

Текстово поле [3 000] (Техническа помощ съгласно член 37 от РОР) 



Таблица 1 

Вид интервенция Код Ориентировъчна сума (в евро) 

   

 

3. Финансов план 

Позоваване: Член 22, параграф 3, буква ж) от РОР 

3,1. Финансови бюджетни кредити по години 

Таблица 1: Финансови бюджетни кредити по години 

Фонд 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Общо 

         



3.2. Общо отпуснати финансови средства 

Таблица 1: Общо отпуснати финансови средства по фонд и национален принос 

Специфична 
цел (СЦ) Вид действие 

Основа за 
изчисляване на 

подкрепата от ЕС 
(общо или 
публична) 

Принос на 
Съюза а) 

Национален 
принос б)=в)+г) 

Ориентировъчно 
разпределение на 

националния принос Общо 
д)=а)+б) 

Процент на 
съфинансиране 

е)=а)/д) публичен 
в) частен г) 

СЦ 1 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 1 
от Регламента за ФВС или ИУГВ 
или член 12, параграф 1 от 
Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 2 
от Регламента за ФВС или ИУГВ 
или член 12, параграф 2 от 
Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 3 
от Регламента за ФВС или ИУГВ 
или член 12, параграф 3 от 
Регламента за ФУМИ 

       



Специфична 
цел (СЦ) Вид действие 

Основа за 
изчисляване на 

подкрепата от ЕС 
(общо или 
публична) 

Принос на 
Съюза а) 

Национален 
принос б)=в)+г) 

Ориентировъчно 
разпределение на 

националния принос Общо 
д)=а)+б) 

Процент на 
съфинансиране 

е)=а)/д) публичен 
в) частен г) 

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 4 
от Регламента за ФВС или ИУГВ (с 
изключение на специалната 
транзитна схема) или член 12, 
параграф 4 от Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 4 
от Регламента за ИУГВ (специална 
транзитна схема)  

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 5 
от Регламента за ФВС или ИУГВ 
или член 12, параграф 5 от 
Регламента за ФУМИ 

       

Общо за СЦ 1         



Специфична 
цел (СЦ) Вид действие 

Основа за 
изчисляване на 

подкрепата от ЕС 
(общо или 
публична) 

Принос на 
Съюза а) 

Национален 
принос б)=в)+г) 

Ориентировъчно 
разпределение на 

националния принос Общо 
д)=а)+б) 

Процент на 
съфинансиране 

е)=а)/д) публичен 
в) частен г) 

СЦ 2 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 1 
от Регламента за ФВС или ИУГВ 
или член 12, параграф 1 от 
Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 2 
от Регламента за ФВС или ИУГВ 
или член 12, параграф 2 от 
Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 3 
от Регламента за ФВС или ИУГВ 
или член 12, параграф 3 от 
Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 4 
от Регламента за ФВС или ИУГВ  

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 5 
от Регламента за ФВС или ИУГВ 
или член 12, параграф 5 от 
Регламента за ФУМИ  

       

Общо за СЦ 2         



Специфична 
цел (СЦ) Вид действие 

Основа за 
изчисляване на 

подкрепата от ЕС 
(общо или 
публична) 

Принос на 
Съюза а) 

Национален 
принос б)=в)+г) 

Ориентировъчно 
разпределение на 

националния принос Общо 
д)=а)+б) 

Процент на 
съфинансиране 

е)=а)/д) публичен 
в) частен г) 

СЦ 3 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 1 
от Регламента за ФВС или член 12, 
параграф 1 от Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 2 
от Регламента за ФВС или член 12, 
параграф 2 от Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 3 
от Регламента за ФВС или член 12, 
параграф 3 от Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 4 
от Регламента за ФВС или член 12, 
параграф 4 от Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 11, параграф 5 
от Регламента за ФВС или член 12, 
параграф 5 от Регламента за ФУМИ 

       

Общо за СЦ 3         



Специфична 
цел (СЦ) Вид действие 

Основа за 
изчисляване на 

подкрепата от ЕС 
(общо или 
публична) 

Принос на 
Съюза а) 

Национален 
принос б)=в)+г) 

Ориентировъчно 
разпределение на 

националния принос Общо 
д)=а)+б) 

Процент на 
съфинансиране 

е)=а)/д) публичен 
в) частен г) 

СЦ 4 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 12, параграф 1 
от Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 12, параграф 2 
от Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 12, параграф 3 
от Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 12, параграф 4 
от Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 12, параграф 5 
от Регламента за ФУМИ 

       

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 16 от 
Регламента за ФУМИ 

       



Специфична 
цел (СЦ) Вид действие 

Основа за 
изчисляване на 

подкрепата от ЕС 
(общо или 
публична) 

Принос на 
Съюза а) 

Национален 
принос б)=в)+г) 

Ориентировъчно 
разпределение на 

националния принос Общо 
д)=а)+б) 

Процент на 
съфинансиране 

е)=а)/д) публичен 
в) частен г) 

 Действия, съфинансирани в 
съответствие с член 17 от 
Регламента за ФУМИ 

       

Общо за СЦ 4         

ТП съгласно 
член 36, 
параграф 5 от 
РОР 

        

ТП съгласно 
член 37 от 
РОР 

        

Всичко общо         

 



Таблица 2 [само ФУМИ] 

 Брой лица на година 

Категория 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Презаселване        

Хуманитарен прием в съответствие с член 16, 
параграф 2 от Регламента за ФУМИ 

       

Хуманитарен прием на уязвими лица в съответствие с 
член 16, параграф 3 от Регламента за ФУМИ 

       

Прехвърляне на лица, кандидатстващи за или 
ползващи се от международна закрила 

       

[Други категории]        

 



Таблица 3: Прехвърляния между фондове със споделено управление* 

 Получаващ фонд /
 инструмент: 
Прехвърлящ фонд / 
инструмент 

ФУМИ ФВС ИУГВ ЕФРР ЕСФ+ КФ ЕФМД
РА 

Общо  

ФУМИ         

ФВС         

ИУГВ         

Общо         

* Кумулативни суми на всички прехвърляния през програмния период. 

 



Таблица 4: Трансфери към инструменти при пряко или непряко управление* 
 

Сума за трансфер  

Инструмент 1 [наименование]  

Инструмент 2 [наименование]  

Общо  
* Кумулативни суми на всички прехвърляния през програмния период. 

4. Благоприятстващи условия 

Позоваване: Член 22, параграф 3, буква и) 

Таблица 1 

Благоприятстващи 
условия 

Изпълнение на 
благоприятстващите условия Критерии Изпълнение на 

критериите 
Позоваване на съответната 

документация Обосновка 

  Критерий 1 Да/Не [500] [1 000] 

  Критерий 2    

 



5. Програмни органи 

Позоваване: Член 22, параграф 3, буква к) и член 84 от РОР 

Таблица 2 

 Наименование на институцията [500] Име и длъжност на лицето за контакт 
[200] 

Електронна поща 
[200] 

Управляващ орган Дирекция „Международни проекти“ – 
Министерство на вътрешните работи 

Мая Петкова 
Директор на дирекция и Ръководител 
на Управляващия орган  
+359 29827412 

dmp@mvr.bg 

Одитен орган Звено за вътрешен одит – Министерство на 
вътрешните работи 

Иван Петков 
Ръководител на Одитния орган 
+359 29822656 
 

zvo.18@mvr.bg 

Орган, който получава 
плащания от Комисията 

Дирекция „Международни проекти“ – 
Министерство на вътрешните работи 

Мая Петкова 
Директор на дирекция и Ръководител 
на Управляващия орган  
+359 29827412 

dmp@mvr.bg 

 



6. Партньорство 

Позоваване: Член 22, параграф 3, буква з) от РОР 

Текстово поле [10 000]  
Принципът на партньорство е ключов елемент при изпълнението на Европейските 
фондове, който дава възможност на широк кръг заинтересовани страни (публични 
органи, икономически и социални партньори, органи, представляващи гражданското 
общество на национално, регионално и местно ниво, изследователски институции и 
университети, и др.) да участват в целия процес на подготовка, изпълнение, мониторинг 
и оценка на програмите, финансирани от Европейския съюз (ЕС). 
Принципът е широко използван при подготовката, изпълнението, наблюдението и 
оценката на НП по ИУГВ. Партньорството се реализира в няколко области: 
сътрудничество с компетентните органи, включително участие в Тематичната работна 
група (ТРГ) за подготовка на Програмата; консултации по Програмата и по други 
фондове и програми със сходни области на подкрепа и участие в 
междуинституционалните работни групи за разработване на оперативните програми, 
финансирани от ЕС и тясно сътрудничество с Европейската комисия (ЕК) на всеки етап 
от процеса. 
С Решение № 196 от 11 април 2019 г. на Министерския съвет на Република България 
Министерството на вътрешните работи (МВР) е определено като водеща институция за 
разработване на трите програми в област Вътрешни работи. 
В тази връзка беше създадена  Тематична работна група (ТРГ) за подготовка на 
Националната многогодишна програма по ИУГВ за програмния период 2021-2027 г. 
В съответствие с принципа на партньорство, съгласно на чл. 6 от Регламента за 
общоприложимите разпоредби (РОР), до компетентните органи и организации, работещи 
в областта на управлението на границите на национално ниво беше отправена покана за 
участие в ТРГ. 
Поканата беше публикувана на новосъздадената уеб страница на финансовия инструмент 
за периода 2021 – 2027 г. 
Със заповед на министъра на вътрешните работи e създадена ТРГ за подготовка на 
Националната многогодишна програма по ИУГВ за периода 2021 - 2027 г., 
председателствана от заместник-министъра на вътрешните работи с компетентност в 
управлението европейските фондове. Тематичната работна група включва представители 
на съответните заинтересовани страни, работещи в областта на граничното управление, 
държавни органи, академичната общност. 
В периода януари – март 2020 г. бяха проведени две присъствени срещи на ТРГ. Поради 
извънредното положение в България след март 2020 г. и последващите ограничения, 
наложени във връзка с разпространението на COVID-19, се проведоха неприсъствени 
дискусии по Националната програма, като решенията бяха взимани чрез писмена 
процедура. Членовете на ТРГ участват в процеса на подготовка на Програмата, като 
представят предложения за стратегически приоритети, които да бъдат финансирани в 
рамките на Програмата, разглеждат и предоставят коментари и бележки по проекта на 
Националната програма. 
С Решение № 712 от 6 октомври 2020 г. на Министерския съвет на Република България 
дирекция „Международни проекти“ е определена за Управляващ орган (УО) на 
Националната програма по ИУГВ за програмния период 2021 - 2027 г. 



В съответствие с разпоредбите на чл. 34 от РОР, по прозрачен начин и в съответствие с 
принципа на балансирано представителство на съответните публични органи и 
представителите на партньорите ще се създаде Комитет за наблюдение (КН). 
Комитетът за наблюдение на Националната програма по ИУГВ се създава със заповед на 
министъра на вътрешните работи и се председателства от заместник-министъра на 
вътрешните работи с компетентност в управлението европейските фондове. Заместник-
председателят е ръководителят на Управляващия орган на Националната програма. 
Членовете на комитета и техните заместници действат като представители на съответните 
заинтересовани страни в областта на граничното управление. Представителите на 
съответните институции се определят въз основа на критерии, предварително 
дефинирани и одобрени от Управляващия орган и разработени в съответствие с чл. 34, 
ал. 1 от РОР. При създаването на КН се взема предвид разпоредбата на чл. 4 (2а) от 
Регламента за Общоприложимите разпоредби (РОР) относно децентрализираните 
агенции. Представители на Комисията и на Одитния орган участват в работата на 
Комитета за наблюдение като наблюдатели. 
Списъкът на членовете на КН се публикува на уебсайта, посочен в чл. 44, раздел 1 от РОР. 
Процедурата на работа на Комитета за наблюдение се регулира от Вътрешни правила, 
приложени към Заповедта на министъра на вътрешните работи, с която Комитетът  се 
създава. Тези правила определят правомощията и отговорностите на председателя и на 
членовете на Комитета, като тяхното поведение и това на наблюдателите се основават на 
следните принципи: законност, безкористност, безпристрастност, независимост, 
обективност, публичност, отговорност и професионално поведение. 
Комитетът за наблюдение се събира поне веднъж годишно (присъствено или не, в 
зависимост от текущата ситуация) и, ако е необходимо, ad hoc. 
Функциите на КН са в съответствие с разпоредбите на чл. 35 (1) и (2) от РОР. Комитетът 
проверява изпълнението на програмата и постигането на етапите и целите, както и всички 
въпроси, които засягат изпълнението на програмата и мерките, предприети за справяне с 
тези въпроси, включително нередности. КН също така проверява приноса на програмата 
за справяне с предизвикателствата, идентифицирани в съответната държава- конкретни 
препоръки, които са свързани с изпълнението на програмата; изпълнението на дейности 
по комуникация и визуализация и не на последно място постигнатия напредък в 
извършването на оценката, синтез на оценката и последващите действия във връзка с 
резултатите. В допълнение, Комитетът одобрява всяко предложение на УО за 
измененията на Програмата, както и годишния доклад за изпълнението. 
Изпълнението на програмата по ИУГВ следва същите принципи на партньорство, както 
в процеса на нейното изготвяне. Управляващият орган осигурява широка публичност на 
партньорите чрез предоставяне на подходяща информация на уебсайта на 
Министерството на вътрешните работи, както и чрез провеждане на редовни 
информационни събития, отворени за всички заинтересовани страни. Комитетът също 
така играе основна роля в наблюдението на напредъка по изпълнението на Националната 
програма по ИУГВ и на бъдещото развитие, консултиране и / или вземане на решения, 
свързани с преразглеждането на програмата и / или одобряването на докладите от 
мониторинга. 
В допълнение Информационната система за управление и контрол ще продължи да се 
използва за наблюдение на индикаторите и информацията, необходими за проследяване 
на напредъка към целите, договорени в Националната програма. 
Допълването на Националната програма и съответните дейности, насочени към други 
политики се осъществява на етапа на програмиране чрез участието на представители на 
Министерството на вътрешните работи в междуинституционалните тематични работни 
групи за разработване на оперативните програми, включени в РОР, както и участието на 



техните представители в подготовката на програмите в област Вътрешни работи. Към 
настоящия момент експерти от дирекция „Международни проекти“ участват в 14 
тематични работни групи за разработване на оперативни програми и програми за 
териториално сътрудничество на Република България за периода 2021 - 2027 г . и за 
подготовката на Споразумението за партньорство за програмния период 2021 - 2027 г. 

 

7. Комуникация и видимост 

Позоваване: Член 22, параграф 3, буква й) от РОР 

Текстово поле [4 500] 
Целите на комуникационния подход са в съответствие с целите на Националната 
програмата, както следва:  
- да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните 
граници, извършвано от европейската гранична и брегова охрана като споделена 
отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните 
органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване 
на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна имиграция и на 
трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци; 
- да се подпомага общата визова политика с цел гарантиране на хармонизиран подход към 
издаването на визи и улесняване на законното пътуване, като в същото време се осигурява 
помощ за предотвратяване на миграционните рискове и рисковете за сигурността. 
Сред целите на комуникационния подход е да се осигури публичност на подкрепата на 
дейности, свързани с мерки, финансирани от Инструмента, като се обърне особено 
внимание към дейностите от стратегическо значение. 
Комуникационният подход включва: информиране на потенциалните бенефициенти за 
възможностите за финансиране; оказване на подкрепа на бенефициентите по отношение 
на изпълнение на дейности по комуникация на техните проекти; информиране на 
широката общественост за дейностите и резултатите от програмата; представяне на 
положителното въздействие и добавената стойност от включването и финансирането на 
ЕС. Те ще бъдат изпълнени чрез следните основни дейности: 
В съответствие с чл. 44, параграф 1 от РОР, Управляващият орган ще поддържа уебсайт, 
на който ще бъде налична цялата информация за програмата – цели, дейности, 
възможности за финансиране и резултати. 
Съответните компетентни институции и потенциални бенефициенти активно участват в 
разработването на Националната програма чрез включването си в работата на ТРГ, 
създадени със заповед на министъра на вътрешните работи. На по-късен етап те ще бъдат 
поканени да участват в Комитета за наблюдение и ще бъдат активно включени в процеса 
на изпълнение, мониторинг и оценка на Националната програма, което от своя страна, ще 
гарантира  прозрачност.. 
В съответствие с член 44, параграф 2 от РОР, Управляващият орган гарантира, че ще 
осигури на потенциалните бенефициенти информация относно възможностите за 
финансиране чрез публикуване на необходимата информация на уебсайта. Тази 
информация също така ще бъде публикувана в специализирана информационна система, 
създадена на национално ниво, която ще предостави на потенциалните бенефициенти 
възможност да участват в поканите за набиране на проектни предложения и ще позволи 
на Управляващия орган да оцени проектните предложения, да сключи договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да наблюдава тяхното изпълнение. 



Управляващият орган гарантира, че списъкът с дейности, избрани за финансиране в 
рамките на фондовете, ще е публично достъпен на уебсайта. Това ще бъде направено в 
съответствие с член 44, параграф 3 от РОР. 
В съответствие с изискванията на чл. 44 параграфи 4 от РОР, всички горепосочени, 
публикувани документи ще бъдат в отворен, машинно четим формат, който позволява 
данните да бъдат сортирани, търсени, извличани, сравнявани и позволява тяхната 
повторна употреба. 
Друг подход за информиране на потенциалните бенефициенти относно възможностите за 
финансиране,  ще бъдат публичните събития, организирани в началото на изпълнението 
на програмата и информационните дни, които ще се провеждат регулярно от 
Управляващия орган. Събитията ще бъдат организирани с подкрепата на дирекция 
„Пресцентър и връзки с обществеността“ към Министерството на вътрешните работи. 
Дирекцията е специализирана структура, която осигурява прозрачност и публичност на 
дейността на министерството и активно работи с медиите на национално и регионално 
ниво и има създадени силни връзки с различните комуникационни канали, включително 
телевизия, радио и вестници. 
След изпълнението на програмата, Управляващият орган ще организира заключително 
събитие относно постигнатите резултати.  
В допълнение, Управляващият орган организира информационна кампания с 
потенциалните заинтересовани страни при обявяването на всяка покана за набиране на 
проектни предложения. 
При процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се 
проведат информационни дни с директните бенефициенти, на които  ще бъдат дадени 
разяснения и насоки за разработване на проектните предложения, както и ще бъдат 
обсъдени проблемни въпроси. 
Ще бъдат предвидени мерки, насочени към подпомагане на бенефициентите относно 
оповестяване на резултата от изпълнението на техните проекти. Указания за информация 
и публичност на ниво проект ще бъдат публикувани на уебсайта на програмата и ще бъдат 
предоставени на бенефициентите. В Указанията ще бъдат заложени минимални 
изисквания за публичност, прозрачност и комуникация, като те ще бъдат задължителни 
за бенефициентите и ще са в съответствие с чл. 45 от РОР. Изискванията ще бъдат 
включени в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между 
Управляващия орган и бенефициентите. Необходимите ангажименти по наблюдение на 
изпълнението на тези задължения от страна на бенефициентите, ще бъдат заложени в 
СУК и в други съответни документи. 
Facebook е друг комуникационен канал, където на отделна страница за Програмата ще се 
публикуват новини и съобщения. Управляващият орган е избрал платформата Facebook 
поради нейната популярност, както и заради наличието на профил в тази социална медия, 
който редовно се актуализира с  информация относно изпълнението на програмите в 
област „Вътрешни работи“ през предходния програмен период. В профила във Facebook 
Управляващият орган ще публикува следното: 

• предварителна информация за това кога, къде и по каква тема ще се организират 
различни събития, както и за възможността и начина за участие в тези събития;  

• информация за организирани събития, възможности за финансиране по 
програмата, резултати и въздействие на програмата;  

• информация за напредъка, постиженията, резултатите и добрите практики от 
изпълнението на финансираните проекти. 



Профилът във Facebook също така ще даде възможност на всички заинтересовани страни 
да осъществят контакт с Управляващия орган и да следят в реално време нови събития, 
информация и новини. 
Целевата аудитория на програмата включва предимно структури на МВР като Главна 
дирекция „Гранична полиция“, дирекция „Комуникационни и информационни системи“, 
дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, дирекция „Български документи 
за самоличност“, Академията на МВР, Националният институт по криминалистика, както 
и Министерството на външните работи, други структури на държавната администрация, 
международни и неправителствени организации. Целевата аудитория включва 
потенциалните бенефициенти и други релевантни групи, специфични за програмата. Тя 
се установява и определя в съответствие с целите на програмата, както е обяснено по-
горе.  
Изборът на целева аудитория е в съответствие с географския и тематичен обхват на 
програмата. Мерките, финансирани в рамките на програмата, до голяма степен ще бъдат 
изпълнение на територията на Република България.  
Бюджетът на планираните дейности и мерките, включени в комуникационния подход, ще 
бъде изчислен след окончателното разпределение на средствата по програмата. Бюджетът 
ще бъде равен или по-висок от 0,3 % от общата сума на програмата. Описанието следва 
да предоставя индикативен финансов план за дейност/канал и по година, и друга 
подходяща информация. 

 

8. Използване на единични разходи, еднократни суми или единни ставки и 

финансиране, което не е свързано с разходи 

Позоваване: Членове 94 и 95 от РОР 

Планирано използване на членове 94 и 95 ДА НЕ 

От приемането си програмата ще използва възстановяване на 
приноса на Съюза на основата на единичните разходи, 
еднократните суми и единните ставки по приоритета съгласно 
член 94 от РОР (ако отговорът е „да“, попълнете допълнение 1) 

  

От приемането си програмата ще използва възстановяване на 
приноса на Съюза на основата на финансиране, което не е 
свързано с разходите, съгласно член 95 от РОР (ако отговорът е 
„да“, попълнете допълнение 2) 

  

 



Допълнение 1: 

Принос на Съюза на основата на единични разходи, еднократни суми и единни ставки 

Образец за представяне на данните за разглеждане от Комисията 

(Член 94) 

Дата на внасяне на предложението  

  

 

Настоящото допълнение не се изисква, когато се използват опростените варианти за 

разходите на равнище ЕС, установени с делегирания акт, посочен в член 94, параграф 4. 



А. Обобщение на основните елементи 

Специфична 
цел 

Прогнозен дял от общия 
размер на отпуснатите 
финансови средства в 

рамките на приоритета, 
за който ще се прилагат 
опростени варианти на 
разходите (ОВР), в % 

Вид обхваната 
операция/видове 

операции 

Показател, който 
води до 

възстановяване на 
разходите 

Мерна 
единица на 
показателя 

Вид ОВР 
(стандартна таблица 

на единичните 
разходи, 

еднократните суми 
или единните 

ставки) 

Размер (в EUR) 
или процент (в 

случай на 
фиксирани 

ставки) на ОВР 

  Код1 Описание Код2  Описание    

         

         

 

                                                 
1 Това се отнася до кода в приложение VI към регламентите за отделните фондове относно ФУМИ, ИУГВ и ФВС. 
2 Това се отнася до кода на общия показател, ако е приложимо. 



Б. Подробности за типа операция (попълва се за всеки тип операция) 

Управляващият орган получавал ли е подкрепа от външно дружество за определяне на 

опростените разходи по-долу? 

Ако отговорът е „да“, моля, посочете кое външно дружество: Да/Не — Наименование на 

външното дружество 

1. Описание на типа операция, включително графика за изпълнение1  

2. Конкретна(и) цел(и)  

3. Показател, който води до възстановяване на разходите2  

4. Мерна единица на показателя  

5. Стандартни таблици на единичните разходи, еднократните суми или единните ставки  

6. Сума по мерна единица или процент (за единни ставки) от ОВР  

                                                 
1 Предвидена начална дата на подбора на операциите и предвидена крайна дата на 

тяхното приключване (позоваване на член 63, параграф 5). 
2 За операции, включващи няколко опростени варианта за разходите, обхващащи 

различни категории разходи, различни проекти или последователни фази на операция, 
полетата 3—11 трябва да бъдат попълнени за всеки показател, който води до 
възстановяване. 



7. Категории разходи, обхванати от единичните разходи, еднократните суми или 
единните ставки  

8. Тези категории разходи покриват ли всички допустими разходи за операцията? Да/Не  

9. Метод(и) на корекция1   

10. Проверка на метода за достигане до мерните единици [реализирани] 
- опишете какви документи/система ще бъдат използвани, за да се провери, че 
реализираните единици са достигнати 
- опишете какво и от кого ще бъде проверено по време на проверките на управлението 
- опишете какви мерки ще бъдат предприети за събиране и съхраняване на съответните 
данни/документи  

 

11. Възможни погрешни стимули2, смекчаващи мерки и очаквано ниво на риска 
(високо/средно/ниско)  

                                                 
1 Ако е приложимо, посочете честотата и графика на корекцията и ясно позоваване на 

конкретен показател (включително връзка към уебсайта, на който е публикуван този 
показател, ако е приложимо). 

2 Има ли някакви потенциални отрицателни последици за качеството на подпомаганите 
операции и ако това е така, какви мерки (напр. осигуряване на качеството) ще бъдат 
предприети за компенсиране на този риск? 



12. Обща сума (на национално равнище и на равнище ЕС), която се очаква да бъде 
възстановена от Комисията на тази основа  

 

В. Изчисляване на стандартната таблица на единичните разходи, еднократните суми 

или единните ставки 

1. Източник на данните, използвани за изчисляване на стандартната таблица на 

единичните разходи, еднократните суми или единните ставки (кой е генерирал, 

събрал и записал данните; къде се съхраняват данните; крайни срокове; валидиране 

и др.): 

 

2. Моля, уточнете защо предложеният метод и изчисление въз основа на член 94, 

параграф 2 са подходящи за вида операция. 

 

 



3. Моля, посочете как са били направени изчисленията, включително и допускането по 

отношение на качеството или количествата. Когато е приложимо, следва да се използват 

статистически данни и референтни стойности, ако такива бъдат поискани, във формат, 

позволяващ употребата им от Комисията. 

 

4. Моля, обяснете как сте гарантирали, че само допустимите разходи са включени в 

изчислението на стандартната таблица на единичните разходи, еднократните суми 

или единните ставки. 

 

5. Оценка на одитния(те) орган(и) на методиката на изчисление и на размера, както и 

на механизмите, осигуряващи проверката, качеството, събирането и съхранението на 

данните. 

 

 



Допълнение 2: 

Принос на Съюза на основата на финансиране, което не е свързано с разходите 

Образец за представяне на данните за разглеждане от Комисията 

(Член 95) 

Дата на внасяне на предложението  

  

 

Настоящото допълнение не се изисква, когато се използват суми за финансиране на равнище 

ЕС, което не е свързано с разходи, установени с делегирания акт, посочен в член 95, 

параграф 4. 



А. Обобщение на основните елементи 

Специфична 
цел 

Сумата, 
покрита от 

финансирането, 
което не е 
свързано с 

разходи 

Вид 
операция/видове 

операции 

Условия, които трябва 
да бъдат 

изпълнени/резултати, 
които трябва да бъдат 
постигнати, за да се 

извърши 
възстановяване на 

средства от 
Комисията 

Показател 

Мерна единица за 
условията, които трябва 

да бъдат 
изпълнени/резултатите, 
които трябва да бъдат 
постигнати, за да се 

извърши възстановяване 
на средства от 

Комисията 

Предвиден вид 
метод за 

възстановяване 
на разходите, 
използван за 

възстановяване 
на разходите на 

бенефициера 
или 

бенефициерите 

  Код1 Описание  Код2  Описание   

         

         

         

         

         

 

                                                 
1 Това следва да се отнася до кода в приложение VI към регламентите за отделните фондове относно ФУМИ, ИУГВ и ФВС. 
2 Това следва да се отнася до кода на общия показател, ако е приложимо. 



Б. Подробности за типа операция (попълва се за всеки тип операция) 

1. Описание на типа операция   

2. Специфична цел  

3. Условия, които трябва да бъдат изпълнени, 
или резултати, които трябва да бъдат 
постигнати  

 

4. Краен срок за изпълнение на условията или 
постигане на резултатите  

5. Определение на показателите  

6. Мерна единица за условията, които трябва 
да бъдат изпълнени/резултатите, които трябва 
да бъдат постигнати, за да се извърши 
възстановяване на средства от Комисията  

 

7. Междинни престации (ако е приложимо), 
които водят до възстановяване на разходи от 
страна на Комисията с график за 
възстановяване на разходите 

Междинни 
престации  

Предвидена 
дата 

Суми (в 
EUR) 

   

   

8. Обща сума (включително финансиране от 
ЕС и национално финансиране)  

9. Метод(и) на корекция  



10. Проверка на постигането на резултат или 
условие (и, когато е приложимо, междинни 
престации): 
- опишете какъв(и) документ(и)/система ще се 
използва(т) за проверка на постигането на 
резултата или състоянието (и, когато е 
приложимо, за всяка от междинните 
престации); 
опишете какво, как и от кого ще бъде 
проверено по време на проверките на 
управлението (включително на място); 
- опишете какви мерки ще бъдат предприети за 
събиране и съхраняване на съответните 
данни/документи 

 

11. Използване на безвъзмездни средства под 
формата на финансиране, което не е свързано с 
разходите 
Държавите членки предоставят ли на 
бенефициерите безвъзмездни средства под 
формата на финансиране, което не е свързано с 
разходите? Да/Не 

 

12. Мерки за осигуряване на одитна следа 
Моля, посочете органа/органите, отговарящи 
за тези мерки. 

 

 



Допълнение 3: 

Тематичен механизъм 

Референтен номер на 
процедурата/специфична 

цел 

Модалност: 
Специфично 

действие/спешна 
помощ/презаселване 

и хуманитарен 
прием/прехвърляне 

на кандидати за 
международна 

закрила или лица, 
на които е 

предоставена 
международна 

закрила 

Вид 
интервенция 

Финансово 
участие на ЕС 

(EUR) 

<type='N' input='M'> <type='S’ input='S'> <type='S’ 
input='S'> 

<type='N' 
input='M'> 

Описание на действието [текст] 
 

Държавата членка представя изменение/отказ 
на тематичния механизъм 

Дата: <type='N' input='M'> 
Изпращане/Отказ: <type='S’ 
input='S'> 

Коментар (ако държавата членка откаже или 
ако целевите показатели и междинните цели не 
са актуализирани, следва да се въведе 
обосновка; таблици 1 от точка 2.1.3, 1 от точка 
3.1 и 1 от точка 3.2 от настоящото приложение 
следва да бъдат преработени) 

[текст] 

 

 


