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ПРОЕКТ! 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

 

от Николай Милков - министър на външните работи 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет 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 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление 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. 

През 2021 г. на Република България е предоставен достъп до Визовата 

информационна система на Европейския съюз (ВИС на ЕС) за справки в режим само за 

четене, въз основа на 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 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.   

С предложения проект се извършват единствено промени, отразяващи 

необходимостта от прецизиране на процедури и понятия. 

Прецизират се разпоредбите относно достъпа до ВИС на ЕС, съгласно 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. До 

приемане на решение на Съвета за премахване на проверките по вътрешните граници на 

държавите членки компетентните визови органи в България могат да разполагат с достъп 

до ВИС на ЕС за справки в режим само за четене за целите на разглеждането на заявления 

за визи за краткосрочно пребиваване, които се издават съгласно националното право и за 

вземането на решения във връзка с тези заявления, включително решението дали да се 
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анулира, отмени, удължи или съкрати срокът на валидност на визите. Достъпът до ВИС на 

ЕС се осъществява единствено чрез мрежата и функционалностите на НВИС. 

Разширява се кръгът на органите, имащи право на достъп до данни на ВИС на ЕС. 

Сред тях се включва Държавна агенция "Национална сигурност", с оглед на правомощията 

по чл. 41 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" за извършване на 

контролна дейност във връзка с пребиваването на чужденци в Република България, даване 

на становища и съгласуване издаването на визи за краткосрочно пребиваване. 

Разширява се кръгът на звената в МВнР, имащи право на достъп до данни от 

Националната визова информационна система, във връзка с осъществяване на дейности 

по съгласуване на заявления за издаване на временни паспорти. Съгласуването и 

издаването на временни паспорти на български граждани се извършва чрез Националната 

визова информационна система. Съгласно действащата нормативна уредба, единственото 

звено в МВнР, което има достъп до НВИС е отдел „Национален визов център“ към дирекция 

„Консулски отношения“ в МВнР. Същевременно, съгласно разпределението на функциите 

между отделите в дирекцията служители на звеното за административно обслужване на 

гражданите към същата дирекция, осъществяват дейности по съгласуване на заявления за 

издаване на временни паспорти. По повод на това обстоятелство с проекта на акт се 

предоставя достъп до данни от НВИС на оправомощени служители на звеното за 

административно обслужване на гражданите към същата дирекция, във връзка с 

осъществяване на горецитираните им правомощия. 

С цел усъвършенстване на нормативния акт се прецизират отделни разпоредби на 

Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на 

Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз. 

Съгласно чл.1, ал.3 от Наредбата, Националната визова информационна система се 

администрира, поддържа и експлоатира от Националния визов център към дирекция 

"Консулски отношения" на Министерството на външните работи и е свързана с ВИС на ЕС 

чрез специализиран интерфейс за връзка. Същевременно, съгласно Устройствения 

правилник на МВнР, дирекция „Консулски отношения“ управлява, контролира и 

администрира Националната визова информационна система. Дирекция „Информационно 

и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“ осигурява необходимите 

технически условия за функционирането на основния и резервен център за обработка на 

данни, системите поддържащи обкръжаващата среда, сървъри, мрежово и 

комуникационно оборудване, компютърни конфигурации, периферни устройства и базов 

софтуер за работата на Националната визова информационна система, с цел осигуряване 

непрекъсната работа и резервиране, наличност и възстановяване на данните. В тази 

връзка се предлага изменение на разпоредбата, което отразява действителното 

разпределение на функциите по администриране и поддръжка на НВИС между 

компетентните звена в МВнР, съгласно УП на МВнР. С проекта на акт се прави допълнение, 

което отразява настоящата ситуация и съществуващите технически решения относно 

осъществяването на достъп до ВИС на ЕС, като изрично се конкретизира, че този достъп се 

осъществява единствено чрез мрежата и функционалностите на НВИС. 

Прецизират се и разпоредби относно оправомощаването на служители за достъп до 

данни от ВИС на ЕС и НВИС. Към настоящия момент, оправомощаването на служители за 

достъп до данни от ВИС на ЕС и НВИС се извършва от ръководителите на съответните 

ведомства, които уведомяват Национален визов център. Не е предвиден срок за 
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уведомяване за оправомощаване или оттеглянето му, което създава предпоставки за 

злоупотреба. С цел осъществяване на контрол и минимализиране на възможностите за 

неправомерен достъп с проекта на акт се въвежда тридневен срок за уведомяване на 

Националния визов център за всяко оправомощаване или оттеглянето му.  

Премахва се изискването за издаване на заповед на министъра на външните работи 

за достъп до данни на ВИС и ВИС на ЕС. Оправомощените служители се определят със 

заповеди на съответните ръководители на ведомствата и дублирането с последваща 

заповед на министъра на външните работи няма добавена стойност. 

Прецизира се чл.27, ал. 1 от Наредбата относно експлоатационната среда в МВнР. 

Действащата разпоредба не отразява всички елементи на експлоатационната среда, която 

освен изброените в разпоредбата, включва също Основен визов център и Резервен визов 

център. 

Проектът не води до въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и 

приложена финансова обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б" от 

УПМСНА одобрена от министъра на финансите. 

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на постановление 

на Министерския съвет 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, заедно с доклада, частичната 

предварителна оценка на въздействие и становището на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ към Министерския съвет, са публикувани за обществено обсъждане на 

интернет страницата на Министерство на външните работи, както и в Портала за 

обществени консултации с 30-дневен срок за обсъждане. Проектът на акт е съгласуван и 

по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. Постъпилите предложения и становища в рамките на общественото 

обсъждане и на междуведомственото съгласуване са отразени съгласно приложените 

справки-таблици. 

С проекта на акт не се предвижда въвеждане на законодателство на Европейския 

съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие с европейското 

право. 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

 

П Р Е Д Л А Г А М: 

 

Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление 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. 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ МИЛКОВ  /П/ 

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 


