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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
№ ….....  

от 2023 г. 
 

за изменение и допълнение на Наредбата 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., Обн. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., 
бр. 51 и бр. 60 от 2012 г.; изм., бр. 70 от 2013 г.; изм., бр. 60 от 2014 г; изм., бр. 57 от 
2015 г.) 

 
 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
ПОСТАНОВИ: 

 
 

§ 1. Чл.1, ал. 3 се изменя така: 

„(3) Националната визова информационна система се администрира, 
поддържа и експлоатира от съответните звена в Министерството на външните 
работи (МВнР), съобразно функционалната им компетентност съгласно 
Устройствения правилник на Министерството на външните работи. Достъпът до 
ВИС на ЕС се осъществява единствено чрез мрежата и функционалностите на 
НВИС.“ 

§ 2. Наименованието на глава втора се изменя така: „Достъп до данни с цел 
издаване, съгласуване, удължаване, анулиране и отмяна на визи". 

§ 3.В чл. 3, ал.1 след думите „НВИС“ се добавя „и ВИС на ЕС“. 

§ 4. В чл.4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В основния текст думите „чл.5, т.4“ се заменят с „чл.5, ал. 1, т.4“; 

2. В т.2 след думите „чл.2, ал.3, т.2“ се добавя „и чл.9а“. 

§ 5. В чл.5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният основен текст става ал. 1: 

2. Създава се ал.2: 

„(2) Достъп до НВИС за преглед на данни се предоставя за съгласуване на 
заявления за издаване на временни паспорти.“ 

§ 6. Създава се чл.9а: 

„Чл.9а. Достъп до данни при осъществяване на правомощията по 
съгласуване на заявления за издаване на временни паспорти се предоставя на 



 2 

оправомощени служители в звеното за административно обслужване на 
гражданите към дирекция „Консулски отношения“ на МВнР.“ 

§ 7. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 1 се изменя така: 

„(1) За всяко конкретно оправомощаване на служители по чл.4 или за 
оттеглянето му се уведомява НВЦ, в срок до 3 работни дни, считано от датата на 
издаване на съответната заповед.“ 

2. Ал. 2 се изменя така: 

„(2) На служителите по ал. 1 се предоставя достъп чрез създаден профил, 
съдържащ индивидуална парола и данни за потребителя от администратора на 
НВИС в съответствие с правомощията, определени в чл. 2, ал. 3, чл. 3, 6 – 9а. 
Актуален електронен списък на служителите по ал. 1 и на техните профили се 
поддържа като част от функционалностите на НВИС.“ 

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В основния текст думите „чл.5, т.1-4“ се заменят с „чл.5, ал.1, т.1-4 и ал.2“. 

2. В т. 1 накрая се добавя „и звеното за административно обслужване на 
гражданите към дирекция „Консулски отношения“ на МВнР. 

§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В основния текст след думите „чл.2“ се поставя запетая и се добавя „чл.3“, 
думите „чл.5, т.1-4“ се заменят с „чл.5, ал.1, т.1-4“, а след думите „ВИС на ЕС“ се 
добавя „чрез НВИС“. 

2. Създава се нова т.5: 

„5. Държавна агенция „Национална сигурност.“ 

3. Досегашната т.5 става т.6. 

§ 10. Навсякъде в чл.17 думите „чл.5, т.5“ се заменят с „чл.5, ал.1, т.5“. 

§ 11. В чл.18 думите „по чл.6-10“ се заменят с „по чл.6-9 и чл.10“. 

§ 12. В чл. 23, ал.5 след думите „при възникнали“ се добавя „технически“. 

§ 13. В чл. 23а, ал. 5 след думите „при необходимост“ се добавя 
„оторизирани“. 

§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения: 

1. В ал.1 думата „централните“ се заличава, а след думата „включва“ се добавя 
„Основен визов център, Резервен визов център“ и запетая. 

2. В ал. 3, т.3 думите „гаранционно и следгаранционно“ се заличават. 

§ 15. Параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така: 

„ § 4. До влизане в сила на Решение на Съвета на Европейския съюз за 
пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Република България, 
разпоредбите относно достъпа до ВИС на ЕС се прилагат за справки в режим само 
за четене, въз основа и за целите посочени в Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета от 
12 октомври 2017г. относно привеждането в действие на някои разпоредби от 
достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, 
в Република България и Румъния и Решение за изпълнение (ЕС) 2021/995 на 
Комисията от 18 юни 2021 година за определяне на датата, от която да започне да 
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се прилага Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета относно привеждането в действие на 
някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата 
информационна система, в Република България и в Румъния.“ 

 

 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 
ГЪЛЪБ ДОНЕВ 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 
 

КРАСИМИР БОЖАНОВ 
 

 
ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА МВнР:   /П/ 
 

 ИВАН КОНДОВ 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА” НА МВнР: /П/ 
 
 СВЕТЛАНА СТОЯНОВА 
 


