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ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд е с обем от 201 стр., оформен в 4 глави с изводи към всяка 
от тях,  със 56 фигури и  таблици,  Библиография, състояща се от 245 заглавия. 

 

 

 

Публичната защита на дисертационният труд ще се състои на 

____________________ от ___________часа в зала _______________ на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. 

Авторефератът, рецензиите и становищата на членовете на научното жури са 

публикувани на интернет страницата на ШУ „Епископ Константин Преславски―. 

Материалите по защитата са достъпни и в катедра „Управление на системите за 

сигурност― към Факултет по технически науки на ШУ „Епископ Константин Преславски― 

в гр. Шумен, ул. „Университетска― № 115. 

 Дисертационният труд е обсъден на катедрен съвет на катедра „Управление на 

системите за сигурност― на ___________________________ и е насочен за защита пред 

научно жури по професионално направление 9.1. ―Национална сигурност‖, в съответствие 
с изискванията на чл. 5, aл.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България. 
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I.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

УВОД 

 
 

През последните няколко години Европейският съюз беше изправен пред 

сериозни предизвикателства – комплексни заплахи за сигурността от една страна и 

безпрецедентен миграционен натиск от друга. Овладяването им наложи прилагането на 
комплексни мерки. Редица европейски механизми бяха укрепени, като в същото време 

бяха разработени и приети нови. Част от предприетите мерки имаха за цел спешна 

реакция за справяне с кризисни ситуации, други са дългосрочни и предлагат устойчиви 
решения.1 

Основните приоритети за страната ни са по-ефективното управление на 

миграцията и повишаването на сигурността на европейските граждани. Граничната 
сигурност е хоризонтален приоритет, имащ отношение както към сигурността, така и към 

миграцията.  

Повишаване сигурността на европейските граждани, чрез укрепване на 
външните граници, повишаване ефективността на информационния обмен и 

противодействие на тероризма и радикализацията.2 

В областта на граничното управление усилията ни трябва бъдат насочени към 
изграждане на нови системи за граничен контрол, с което той да бъде оптимизиран и 

модернизиран, така че да отговори на новите реалности. Специално внимание е 

необходимо да бъде отделено на процеса по постигане на оперативна съвместимост. В 
този контекст обменът на информация и свързаността на информационните системи 

придобиват ключово значение.3 

Постигането на интегрираното гранично управление, ще допринесе за 

повишаване на вътрешната сигурност и по-добро управление на миграцията. 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Актуалността на дисертационният труд, се обуславя от два аспекта: 
комплексните заплахи за сигурността и безпрецедентният миграционен натиск. При това 

положение възникват въпросите дали се предприемат мерки за защита и  повишаване 

сигурността на европейските граждани, чрез укрепване на външните граници, повишаване 
ефективността на информационния обмен, с цел противодействие на трансграничната 

престъпност. Направеният анализ в дисертационния труд показва, че такива в повечето 

случаи липсват, което налага изследването на системите за граничен контрол в Р.България 
и ЕС, което е и една от целите на настоящия дисертационен труд. 

В тази връзка въвеждането на нова автоматизирана система за граничен 

контрол, ще допринесе за оптимизиране и модернизиране на съществуващата, така че да 
отговаря на новите реалности .  

 Продължаващите военни конфликти, както и нестабилната социално-

икономическа и политическа ситуация в редица страни от Близкия и Среден Изток, 

                                      
1
 Представяне на приоритетите на Българското председателство на Съвета на 

ЕС в областта на вътрешните работи пред Комисията по граждански свободи, правосъдие 

и вътрешни работи на ЕП , Брюксел, 11 януари 2018 г. 
2 Пак там 
3 Пак там 
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Централна и Северна Африка се очертаха като основен фактор за развитие на феномена 

―незаконна миграция‖ и значителното увеличаване на миграционния натиск към страните 
от Централна и Западна Европа. Разположението на Република България на източно - 

средиземноморския маршрут за незаконна миграция, както и липсата на индикации в 

средносрочен и дългосрочен план за подобряване на социалната среда и условията на 
живот в държавите пораждащи миграционен натиск, прави страната ни потенциална цел 

за мигрантите, макар и предимно като транзитен пункт от маршрута им за движение към 

определени държави от ЕС.4 
Разрастващите се миграционни процеси и свързаните с тях трансгранични 

престъпления (вкл. терористични заплахи) поставят страната ни в сложни условия и 

определят отговорността й като външна граница на ЕС. Промяната в геополитическата 
обстановка и географското разположение на Република България изправят страната пред 

рискове от: 

 - значително увеличаване на миграционния натиск на българо-турската 

граница, вследствие на непрекъснато нарастващия брой мигранти от рискови държави в 

съседна Турция; 

 - поява на ―критични‖ потоци – пристигане на големи групи хора на ―вход‖ и 
струпването им на малък участък от границата; 

 - увеличаване на опитите за преминаване през гранично  контролно – 

пропускателните пунктове с неистински, подправени и преотстъпени документи за 
пътуване; 

 - увеличаване на опитите за злоупотреби със системата за предоставяне на 

закрила, поради увеличаване броя на молбите за убежище; 
- проява на други заплахи породени от незаконната миграция – трафик на хора, 

терористични заплахи, хуманитарна криза, повишаване на битовата престъпност и др.5  

 Своевременното ограничаване и минимизиране на негативните ефекти от 
проявата на горните заплахи, изискват адекватни мерки за своевременна оценка и анализ 

за развитие на ситуационната картина по отношение на средата за сигурност и постоянно 

надграждане на модела за интегрираното гранично управление, съобразно 
съществуващите нужди, както и осигуряване високо ниво на ситуационна осведоменост, 

чрез свързаност на информационните системи.  

                     Понастоящем в Европейския съюз съществуват редица автомати-зирани 
информационни системи и бази данни, които  предоставят на граничните служители 

необходимата информация за лица в съответствие с целите, за които я използват, но в 

етапите на опериране със същите  се  открояват  редица  недостатъци.6 
Пропуските в архитектурата на ЕС за управление на база данни в 

информационните системи все още продължават да стоят нерешени. Служителите от 
гранична полиция се сблъскват със сложна среда от информационни системи на равнище 

ЕС, които се управляват по различен начин. Тази сложна среда създава трудности от 

                                      
4
 Стратегия за интегрирано гранично управление 2014-2017 

5 Представяне на приоритетите на Българското председателство на Съвета на 

ЕС в областта на вътрешните работи пред Комисията по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи на ЕП , Брюксел, 11 януари 2018 г. 

6 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и  Съвета - По-надеждни 

и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността, 
Брюксел, 6.4.2016 г. COM(2016) 205 final 
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практическо естество, по-специално във връзка с това, в коя база данни трябва да се 

извърши съответната проверката при дадена ситуация. 7 
По отношение на архитектурата на ЕС за управление на данните за целите на 

граничния контрол и сигурността, е че тя се характеризира с фрагментираност, дължаща 

се на различния институционален и правен контекст, в които са били създадени 
системите. 8 

Поради това темата на дисертацията е изключително актуална и значима. 

Нейното разработване  ще оптимизира дейността на Главна дирекция,,Гранична полиция―  
(основната институция, осъществяваща дейност в Р.България ), чрез предлагане на 

механизми за отстраняване на установените пропуски и недостатъци в изследването. 

Значимостта на научния труд в национален аспект кореспондира с 
националната сигурност на Р.България, предвид специфичната  роля на граничен контрол 

в системата за защита на националната сигурност.  

Цел на изследването е  да се оптимизира дейността, осъществявана от  

Главна дирекция ,,Гранична полиция― – МВР (ГДГП), и сигурността на  границите, чрез 

модернизиране на автоматизираните информационни системи, с които да оперират 

служителите от ГДГП. 
За реализиране на посочената цел са поставени следните основни задачи: 

1. Изследване на теоретичните аспекти на граничния контрол, 

осъществяван от служителите на Главна Дирекция ,,Гранична Полиция‖ 
–МВР в Република България. 

2. Анализ на нормативните актове, регламентиращи граничния контрол, 

осъществяван от полицейските органи, в международен и национален 
мащаб. 

3. Изучаване организацията на работа и  дейността осъществявана от 

служителите на  ГДГП, с цел установяване на слабости и недостатъци . 
4.  Анализ  на практиките и моделите на сътрудничество  между 

структурите осъществяващи граничния контрол в Република България  и 

в  Европейския съюз. 
5. Изследване на техническото оборудване и автоматизираните  

информационни системи използвани за осъществяване на  граничния 

контрол в Р.България и в страните от ЕС. 
6. Предлагане на нова модернизирана автоматизираната информационна 

система, оптимизираща граничния контрол, осъществяван от  

служителите на ГДГП. 
Обект на дисертационното изследване е граничния контрол  осъществяван от 

органите на ГДГП, предвид приетото ограничение . 
Предмет на настоящето изследване  са автоматизираните  информационните 

системи, с които оперират служителите от ГДГП, разглеждани като средство за 

оптимизиране на граничния контрол. 

Научните методи използвани в тази дисертационна разработка са: 

─ изучаване на нормативни документи, анализ, синтез, обобщение; 

                                      
7 Пак там 
8
Съобщение на Комисията до Европейския парламент и  Съвета - По-надеждни 

и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността, 

Брюксел, 6.4.2016 г. COM(2016) 205 final 
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─ аналитични методи – анализ и синтез на основата на сравнението и 

аналогията; анализ на информацията. 
Значимостта на изследването се състои и в това на базата на задълбочен 

анализ на дейността  осъществявана от служителите на Главна дирекция,,Гранична 

полиция― -  МВР да бъдат установени слабите страни в осъществяваната от тях дейност, с 
цел предлагане на конкретни механизми за подобряване на  организацията на граничният 

контрол и постигане съответствие с изискванията на Европейският съюз. 

Научен метод на изследването. Комплексен сравнителен анализ на чужди и 
наши теоретични възгледи и практики, имащи отношение към управлението и 

регулирането на граничния контрол осъществяван от служителите на  ГДГП. 

Обхватът на изследването е строго ограничен в няколко насоки: 
 разгледани са само въпросите, свързани с теоретичните аспекти, 

правната регламентация и организацията на граничния контрол. 

 поради голямата обхватност на изследваната проблематика е направено 

проучване само на дейността на  ГДГП- МВР, и  граничния контрол на 

сухопътната граница на Р.България. 

 в изследването е акцентирано основно на информационните системи 
използвани  за осъществяване на граничен контрол в Р. България и в 

някои от страните- членки на ЕС.  

За реализирането на поставените цели и задачи като информационна база е 
използван, проучен и анализиран широк спектър от нормативни и поднормативни актове, 

научна литература, доклади, отчети и справки, статистически данни, анализи, публикации 

и други. 
Дисертационният труд е  подробно самостоятелно изследване на основните 

теоретични, правни и организационни аспекти на граничния контрол  осъществяван от 

органите на ГДГП, както и  взаимодействието с други  държавни органи. Изследването е 
насочено  към разкриване на възможностите за оптимизиране   на граничния контрол в 

страната . 

Изследователската теза на автора е да се разкрият нови проблеми, касаещи 
осъществяването на граничния контрол от  ГДГП като се предложат нови механизми, за 

подобряване ефективността на осъществяваният граничен контрол, засягащ националната 

ни сигурност, които досега не са подлагани в достатъчна степен на обстоен анализ. 
 Хипотезата на изследването - чрез разкриването на пропуските и 

слабостите в осъществяваният граничен контрол да се предложи внедряване на нова 

автоматизирана информационна система за граничен контрол, която да доведе до 
гарантирано оптимизиране на процеса и  надеждното и своевременно установяване на 

оперативно интересни лица, засечени за извършване на престъпна дейност протичащи по 
линиите на работа на ДАНС, МВР, и международните организации за сигурност. 

Критерии: Ще бъде получено ново знание за организацията на граничния 

контрол в страната и ще бъде получено нова знание за съществуващите възможности за 
оптимизиране дейността на ГДГП при осъществяване на този процес. 

Потребители: ГДГП- МВР, университети, различни оперативни структури и 

др. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

I ГЛАВА. СЪЩНОСТ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ. 

ВИДОВЕ СПОСОБИ И СРЕДСТВА 

          В първа глава на дисертационния труд  са разгледани  основните дейности, 
осъществявани от служителите на ГДГП като граничен контрол и наблюдение на 

границата, видовете способи и средства за осъществяване на граничния контрол, 

функциите на структурите, реализиращи различните видове граничен контрол и 
архитектурата на ГДГП. 

      1.1.Обща теория за граничния контрол 

     1.2.Видове, способи и средства за граничен контрол 
1.3.Функции на структурите, реализиращи различните видове граничен контрол 

1.4.Функции, задачи и архитектура на ГДГП 

 

Граничният контрол  по своята същност включва гранични проверки и гранично 
наблюдение, основани на ефективната система за оценка и анализ на риска.   Граничната 

проверка, представлява система от последователни действия и организационни мерки по 

отношение на преминаващите през държавната граница лица с цел установяване на 
тяхната самоличност, наличието на необходимите условия за преминаване през 

държавната границата и липсата на мерки, ограничаващи движението на лицата през 

границата на Република България.  
 ,Наблюдението на границата― е полицейска дейност по организиране и прилагане на 

охранителни мерки между гранично-пропускателните пунктове за предотвратяване на 

незаконното преминаване на държавната граница, спазване на граничния режим и 
недопускане заобикаляне на граничните проверки.―   

Отпадането на граничния контрол на вътрешните граници след присъединяването на 

Република България към Шенгенското пространство поставя значително по-високи 
изисквания към ефективната охрана на външните граници и същевременно въвеждането 

на компенсиращи мерки на вътрешни граници. С нарастващата мобилност на хората, 

страната ни е изправен пред предизвикателство по – какъв начин да осигури 
безпрепятственото преминаване на границите и да улесни влизането на добросъвестните 

пътници, като същевременно подобри сигурността. Справянето с това предизвикателство 

изисква да се продължи развитието за интегрирано управление на границите на 
Европейския съюз по всеобхватен начин, като се вземат предвид възможностите, 

предоставени от новите технологии.  

 

1.2.Видове, способи и средства за граничен контрол 

На гранично контролно – пропускателните пунктове в Р.България се извършват 
граничен паспортно-визов, митнически, ветеринарно медицински контрол и карантина, 

фитосанитарен контрол и карантина, граничен държавен здравен контрол и контрол на 

транспортните средства. 
    В рамките на законно установените си правомощия органите на ГДГП, осъществяващи 

наблюдението на границата, участват в предотвратяването, пресичането, разследването и 

разкриването на престъпления и нарушения на обществения ред.  
При организиране и осъществяване на граничното наблюдение органите на ГДГП 

прилагат и способи на полицейска дейност. 
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Фиг.1-2.Способи за гранично наблюдение 

 

 

Фиг.1-3.Средства използвани при наблюдение на границата 
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        1.4. Функции, задачи и архитектура на ГДГП. 

 

Органите за граничен паспортно-визов контрол на Министерството на вътрешните 

работи в лицето на ГДГП  изпълняват следните задачи: 
 осъществяват граничен паспортно-визов контрол на лица и транспортните 

средства, преминаващи през границата на Република България; 

 разкриват, разследват и предотвратяват престъпления и нарушения против 
сигурността на държавната граница и паспортно-визовия режим на територията 

на граничните контролно-пропускателни пунктове; 

 издават визи на границата при условията на чл. 9, ал. 6 от Закона за чужденците 
в Република България; 

 разкриват и противодействат на организирани канали за нелегално преминаване 

на държавната граница, контрабанда и трафик на хора; 

 разкриват и задържат нарушители на държавната граница, издирвани лица и 

транспортни средства на територията на ГКПП; 

 извършват проверка за взривни вещества, огнестрелни оръжия и други 
общоопасни средства на лица и транспортни средства при преминаване на 

държавната граница; 

 изпълняват принудителни административни мерки, когато това е предвидено в 
закон; 

 осъществяват и други дейности, възложени им със закон или с международен 

договор. 
 

 1.4.2. Архитектура на ГДГП 

 

Граници ГКПП 

в

ъ

т
р

е

ш
н

а  
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сухо
земн

а 

гран

ица 

ГКПП НА ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА 

 РУМЪНИЯ 

ГКПП Русе 

ГКПП Свищов 

ГКПП Силистра 

ГКПП Сомовит-Никопол 

ГКПП Кардам 

ГКПП Дуранкулак 

ГКПП Видин 

ГКПП Лом 

ГКПП Оряхово 

ГКПП Тутракан 

ГКПП Кайнарджа 

ГКПП НА ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ 

ГКПП Капитан Петко войвода 

ГКПП Ивайловград 

ГКПП Маказа 
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ГКПП Златоград 

ГКПП Илинден 

ГКПП Ку ГКПП Кулата 

 
ГКПП НА ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА  

ТУРЦИЯ 

в

ъ

н

ш
н
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г
р

а

н
и

ц
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ГКПП Малко Търново 

ГКПП Лесово 

ГКПП Капитан Андреево 

ГКПП НА ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА 

 СЪРБИЯ 

ГКПП Брегово 

ГКПП Връшка Чука 

ГКПП Олтоманци 

ГКПП Калотина 

ГКПП Стрезимировци 

ГКПП НА ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА 

 МАКЕДОНИЯ 

ГКПП  Златарево 

ГКПП Станке Лисичково 

ГКПП Гюешево 

възд

ушна 

гран
ица 

ГКПП НА ВЪЗДУШНА ГРАНИЦА 

ГКПП Аерогара Варна 

ГКПП Аерогара Бургас 

ГКПП Аерогара София 

ГКПП Аерогара Пловдив 

ГКПП Аерогара Горна Оряховица 

 ГКПП НА МОРСКА ГРАНИЦА 

морс

ка 
гран

ица 

ГКПП Балчик 

ГКПП Пристанище Бургас 

ГКПП Пристанище Варна 

ГКПП Пристанище Царево 

 

 

Фиг.1- 6. ГКПП на Република България по външна, вътрешна, сухоземна,  морска 
и въздушни граници. 

 
ИЗВОДИ КЪМ ГЛАВА ПЪРВА   

1. Разпространяващите се миграционни процеси, свързани с трансгранични 

престъпления (вкл. терористични заплахи ) поставят страната ни в сложни условия и 

определят отговорността / като външна граница на ЕС. В тази  връзка постигането на 
интегрираното гранично управление ще допринесе за повишаване на вътрешната 

сигурност и по – добро управление на миграцията.  

2.За справянето със заплахите свързани с разрастващите се  миграционни 
процеси, трансгранични престъпления,  и терористична дейност е  необходимо 

надграждане на изграденият модел за интегриран граничен контрол осигуряващ 
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ефективен и навременен обмен на данни съобразно  съществуващите обстоятелства в 

международен план. 
3.Целесъобразно е системното внедряване на съвременни автоматизирани 

информационни системи, повишаващи ефективността  в дейността  на служителите на 

ГДГП. 
4. Необходимо е подобряване на взаимодействието на национално, 

регионално  и местно ниво между органите, отговорни за граничната сигурност и 

граничния контрол и достъпа до територията на страната, гарантиращо ефективната 
защита на държавната граница. 

5.За своевременната оценка, анализ и прогноза за развитие на ситуационната 

картина по отношение на средата за сигурност е необходимо изграждане на национално 
ниво на съвместен аналитично – информационен център с участието на ГДГП,ГДНП,  

ДАНС и  Агенция,, Митници 
 

II ГЛАВА. НОРМАТИВНА УРЕДБА РЕГЛАМЕНТИРАЩА  

ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ. 

 

Присъединяването към Шенгенското пространство е следващото голямо 
предизвикателство пред Република България след присъединяването ни към Европейския 

съюз.  

В тази връзка в глава втора на дисертационния труд  са разгледани 
нормативната уредба на граничния контрол в  ЕС и  Р.България, и е предложен анализ на 

двете нормативните уредби с цел установяване на нивото на  унифициране на 

нормативните уредби, гарантиращо приемането на страната в Шенгенското пространство. 
2.1.Нормативна уредба на граничния контрол в Европейския съюз. 

В законодателството на Република България са въведени и се прилагат различни 

актове на международното право, респективно законодателство на ЕС в областта на 
граничния контрол и наблюдение . 

В тази връзка в  страната ни се прилагат следните нормативни актове на ЕС: 

 регламенти; 
 директиви; 

 конвенции; 

 международни споразумения: 
 споразумения със съседни държави-членки на ЕС, 

 споразумения със съседни държави - трети страни в областта на 

граничния контрол . 
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Фиг.2-2.Регламенти на Европейският съюз, отнасящи за граничният контрол. 
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Фиг.№2-3. Директиви  на Европейският съюз, имащи отношение на граничния контрол. 
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Фиг.2-4.Конвенции на Европейският съюз, имащи  отношение на граничният контрол. 

2.2. Нормативна уредба регламентираща граничният контрол в Р. 

България.  
Приоритет за страната ни в областта на вътрешните работи  е формирането на 

нова законодателна рамка на гранично управление, като основен елемент от 

хармонизирането на националното законодателство с правото на ЕС.  
Важна  част от този процес е изграждането на съвременна нормативната база, 

съдържаща възможност за въвеждане на интегрирания подход при управлението на 

границите на страната. 

Наказателен кодекс, обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г. 
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Видно от регламентираното в него, е че част от престъпленията свързани с 

граничният контрол като  незаконното преминаване на границата (чл.279 от НК),  
трафика на хора(чл.159а от НК), престъпления свързани с митническия режим (242от 

НК), противозаконното подпомагане на чужденец да пребивава или преминава в страната 

в нарушение на закона(чл.281 от НК) и други  са  криминализирани. Единственото 
изключение, е че не подлежат на наказване за незаконно влизане лицата влезли, за да се 

ползват от правото си на търсене на международна закрила и убежище. 

Закон за Министерството на вътрешните работи, обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 

2006 г. 

Законът урежда принципите, функциите, дейностите, управлението и устройството 

на Министерството на вътрешните работи (МВР) и статута на служителите в него.  
Видно от  регламентираното в закона е, че ,,ГДГП е национална специализирана 

структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3, 6 - 9 в граничната зона, в 

зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и 

пристанища, във вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, 

континенталния шелф, българската част на река Дунав и другите гранични реки и 

водоеми‖9. 

Правилник за прилагане на Закона за министерството на вътрешните работи, 

обн., ДВ, бр. 47 от 9.06.2006 г.  

Същият е със следната редакция: „граничният контрол на държавната граница е 

система от правно административни дейности, изразяващи се в гранични проверки, 
гранично наблюдение и компенсиращи мерки, насочени за недопускане, предотвратяване 

и разкриване на престъпления и нарушения, свързани с граничния режим―10. 

Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове обн. ДВ. бр.54 от 31 

Май 2002 г. 

 Видно от регламентираното в нея е, че ―Граничните контролно – пропускателни 
пунктове (ГКПП) са обособени територии със специален режим на пропускане и охрана, 

които се изграждат на международни шосейни пътища, както и на територията на 

международни шосейни гари, летища и пристанища за обществен транспорт, през които 
единствено се разрешава преминаването на държавната граница, ако не е предвидено 

друго в международен договор‖.  

2.3. Сравнителен анализ на нормативните уредби за граничен контрол в 

Европейския съюз  и Република България.  

Съществен елемент в законодателството на Република България като  член на ЕС е 

прякото приложение на регламентите на ЕС, като част от актовете на вторичното 
Европейско право, във вътрешното ни законодателство. 

 Основен нормативен акт имащ отношение към промяната и уеднаквяването на 
понятията и определенията от всички действащи европейски нормативни актове е  

Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година 

относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на 
шенгенските граници).   

                                      
9чл.39 ал.3 от ЗМВР 
10 Правилник за прилагане на ЗМВР 
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Дефинициите на понятията ,,наблюдение на границата‖, ―граничен контрол‖, 

―гранични проверки‖, ―зона на ГКПП‖, намираме в допълнителните разпоредби на Закона 
за министерството на вътрешните работи.  

Понятията ―граничен печат‖, ―гранични проверки на първа линия‖, ―гранични 

проверки на втора линия‖ ―идентификация‖, ―лица, които се ползват с общностното право 
на свободно движение‖,  са дефинирани в Инструкция 8121з- 813 от 09.07.2015 г. за реда и 

организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-

пропускателни пунктове.  
Съществена роля за осъществяването на граничния контрол имат  

Административно процесуалният кодекс (АПК) и Законът за административните 

нарушения и наказания (ЗАНН). В тях се съдържат основните правила за налагането на 
принудителни административни мерки,  и налагането на административни наказания.  

       В Наказателния кодекс част от престъпленията като незаконното преминаване на 

границата, трафика на хора и други, са строго дефинирани  и криминализирани. 

В  ЗМВР ново е положението съгласно, което охранителната дейност е дейност по 

опазване на обществения ред и осигуряване на безопасността на движението по пътищата 

в Република България. Тя се осъществява и чрез „наблюдение на държавната граница, 
специфична охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност 

в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки. 
 

ИЗВОДИ КЪМ ВТОРА ГЛАВА 

 

1.Налице е съответствие между правото на ЕС и националното ни 
законодателство в областта на граничния контрол, което определя че страната ни отговаря 

на всички изисквания  за влизането и в Шенгенското пространство, с изключение на не-

пълното изпълнение на задължителните процедури на Регламента за „Евродак―- 
снемането на  пръстови отпечатъци, при осъществяването на граничните проверки.  

2.Честите промени на действащото законодателство за граничен контрол в 

Р.България, и  съществуващото многообразие от законови и подзаконови нормативни 
актове затруднява служи-телите от ГДГП не само по отношение на познаването, но и 

прилагането, както и времето за извършването на граничните проверки. 

3.Необходимо е създаването на нов закон, в който следва да намерят място 
всички въпроси свързани с условията, реда за влизане, и напускане на пределите на 

Република България, взаимодействието между институциите, имащи отношение към 

граничния контрол в страната. 
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III ГЛАВА.  АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА   НА 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ,,ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ” –МВР 

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ 

 
 

Предвид направеният извод във втора глава за необходимостта от намаляване 

времетраенето на граничните проверки и повишаване ефективността в своевременното 
установяване на оперативно интересни лица свързани с извършването на престъпна 

дейност в главата  е направен анализ: 

- на наблюдението на граничния контрол на граничният контрол в периода  от 
2010 до 2017г.; 

-взаимодействието на Главна дирекция,,Гранична полиция‖ –МВР  с другите 

структури за  граничен контрол в Република България;  

-сравнителен анализ за добри практики за граничен контрол в Европейския 

съюз и Република България. 

-информационните системи за граничен контрол в Европейският съюз,  на 
базата на които е предложен механизъм за оптимизиране на граничния контрол в Р. 

България, чрез въвеждане на автоматизирана инфорамционна система - система за 

фейсконтрол. 
Военните конфликти през последните години в Близкия изток, Африка и Южна 

Азия, както и последвалите ги продължителни политически, икономически и хуманитарни 

кризи, породиха огромни бежански потоци, насочени към Европа. Това превърна 
бежанските кризи в един от основните проблеми, съпътстващи съвременното развитие на 

човечеството. Европа, която в близкото минало беше преди всичко традиционен източник 

на мигрантски потоци, насочени към външния за нея свят, през последните десетилетия бе 
поставена под силен натиск на мигранти. 

 
 

Фиг.3.-1.Общо незаконни преминавания  през  граница на вход 
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Фиг.3-5.Общо преминаване през ГКПП с неистински или преотстъпени 

документи 

 
По отношение на националностите, сирийци, афганистанци и иракчани заедно 

са 90% от общия брой задържани (или 5891) граждани на трети страни през 2014 г. Само 

сирийците (3955), представляват 58% от общия брой. Както и предишните години, 
сирийците са топ националността, открита при незаконно влизане през българо-турската 

граница. 
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Фиг.3-18.-Незаконно преминаване през границите по националности за 2014г. 

 
Анализът на данните през последните години показва, че ситуацията се 

усложнява с подобряване на метеорологичните условия и достига своя връх през месеците 

август, септември и октомври. 

 
 

Фиг.3-19. Общо незаконни преминавания през 2014 г и 2015г. 

 
През 2015 г. имаше само 31 опита (35 през 2014 г.) за незаконно излизане през 

въздушните ГКПП – 27 чрез използване на неистински или преотстъпени документи и 4 

опита на заобикаляне на граничната проверка. На ГКПП през 2015 г.основните 
националности мигранти, засечени на изход по този маршрут са сирийци, 

иракчани,афганистанци, и други .   

За 2016г, Главна дирекция „Гранична полиция― е задържала на българо-
турската граница през 2016 г. общо 4 127 граждани на трети страни, направили опит да 

влязат незаконно в България. Това е намаление с 60% в сравнение с 2015 г. (10 406). 

Страната ни е транзитна територия за нелегалните имигранти и мерките, които 
се прилагат са крайно недостатъчни. Поради тези причини са налице реални заплахи за 

националната сигурност, които да се превърнат в рискове. Големият поток на търсещи 

закрила лица в Европа през годината предизвика дебати за адекватността на политиките и 
мерките в областта на граничният контрол както на национално, така и на европейско 

равнище. 

Миграционните движения в рамките на ЕС и Шенгенското пространство,  
показват, че по-голямата част от незаконните мигранти не приключват пътуването си след 

пресичане на външните граници, а продължават към други направления в рамките на 

Шенгенското пространство. 
Миграцията се превръща в дългосрочен и задълбочаващ се проблем с риск, ако 

не се управлява, да се превърне в стратегическа заплаха за демократичните общества и 

икономиките в транзитните и приемащите държави. Ситуацията в Близкия изток, 
Централна Азия и Африка генерира рискове от повишаване на миграционния натиск, 
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който влияе негативно върху сигурността на държавите в Европа, в т.ч. Република 

България. 
Географското положение на Република България предопределя постоянен поток 

от нелегални мигранти към границите ни. Развитието на тези процеси очертава редица 

рискове за националната ни сигурност в икономически, здравен, социален и политически 
план. Рискът от преминаващи през страната чуждестранни бойци, инфилтрирани в 

миграционните потоци, създава предпоставки за формиране на терористични и 

логистични клетки на наша територия, както и за радикализиране на групи и лица, и 
особено на тези, намиращи се в маргинализирано социално-икономическо положение.11 

Трансграничната организирана престъпност на Балканите и особено нейните 

проявления, свързани с нелегалния трафик на хора, с изготвянето и разпространяването на 
неистински български и чужди документи за самоличност, незаконни схеми за получаване 

на визи, на право за дългосрочно пребиваване и получаване на българско гражданство, а 

също така незаконният трафик на стоки, наркотици и оръжие генерират сериозни заплахи 

за сигурността и икономически загуби на Република България. Стремежът на 

организираните престъпни групи към бързо реализиране на печалби съдържа съпътстващ 

риск, който произтича от възможното използване на способностите им от терористични 
групировки за материално, финансово и логистично подпомагане на тяхната дейност. 12 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОДИ КЪМ ГЛАВА ТРЕТА  

 

1.Страната ни е транзитна територия за нелегалните имигранти и мерките, 

които се прилагат са крайно недостатъчни, поради което е необходимо да бъде направен 

преглед на адекватността на политиките и мерките в областта на граничният контрол 
както на национално, така и на европейско равнище. 

2.За да отстранят по адекватен начин заплахите за обществения ред или 

вътрешната сигурност на страната от миграционните процеси е необходимо да се 
използват съвременни технологии, с цел мониторинг на превозните средства и потоците 

на движение.  

3.Модернизирането на оборудването и инфраструктурата на  граничните 
контролно-пропускателни пунктове и въвеждането на съвременни автоматизирани 

системи, ще осигури високо равнище на контрол и наблюдение на границите ни, както и 
укрепване на капацитета за оперативен анализ на риска.  

 

                                      
11 Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република Българи, 

Приета с Решение от 14.03.2018 г. на Народното събрание, Обн. ДВ. бр.26 от 23 Март 

2018г 
12 Пак там 
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IV ГЛАВА. МЕХАНИЗМИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

 ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ В Р.БЪЛГАРИЯ 

 

На ниво Европейски съюз има редица информационни системи, и съответно база 
данни, които предоставят на граничните служители необходимата информация за лица. 

Всяка от съществуващите информационни системи в ЕС, е свързана с управлението на 

границите и вътрешната сигурност, като има свои цели, задачи, правно основание, групи 
от потребители и институционален контекст. Заедно тези системи съставят една сложна 

структура от бази данни.  

 
4.1. Автоматизирани информационни системи за граничен контрол в 

Европейският съюз. 

Четирите основни централизирани информационни системи, създадени от 

Европейския съюз са:  

 Шенгенската информационна система (ШИС), съдържаща широк набор 

от сигнали за лица и предмети,  

 Визовата информационна система (ВИС), съдържаща данни относно 

визите за краткосрочно пребиваване,  

  системата „Евродак―, съдържаща данни за пръстовите отпечатъци на 

кандидати за убежище и граждани на трети държави, които са 

преминали външните граници незаконно; 

  системата за влизане/излизане. 

 

 
 

Фиг.4.1.- Информационни системи за управление на граници и правоприлагане.13 

 

                                      
13 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и  Съвета - По-

надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и 
сигурността, Брюксел, 6.4.2016 г. COM(2016) 205 final. 
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От анализа на същите, се установиха съществени пропуски и недостатъци, 

които задрудняват работата на националните органи. 
Недостатъците свързани с информационните системи са : 

 неоптимално функциониране на съществуващите информационни системи, с 

които оперират служителите от гранична полиция; 

 пропуски в архитектурата на ЕС за управление на данните; 

 сложна среда от информационни системи, които се управляват по сложен и 

различен начин ;  

 фрагментирана архитектура за управление на данните за целите на 

граничния контрол и сигурността.  

Пропуските в архитектурата на ЕС за управление на данни се изразяват в 

продължаващите неразрешени казуси, относно граничния контрол на определени 
категории пътници, например за граждани на трети държави, притежаващи дългосрочна 

виза. В системите липсва достатъчно информация за гражданите на трети държави, които 

са освободени от задължението за притежаване на виза, преди пристигането им на 
границата. Този пропуск е необходимо да бъде отстранен, чрез разработването на 

допълнителна информационна система. 

Граничните служители се сблъскват със сложна среда от информационни 
системи на равнище ЕС, които се управляват по различен начин. Тази сложна среда 

създава трудности от практическо естество, по специално във връзка с това в коя база 

данни трябва да се извърши проверката при определена ситуация. Освен това не всички 
държави - членки са свързани към всички съществуващи системи. 

  В тази връзка сложният понастоящем достъп до информационните системи на 

равнище ЕС ще се улесни, като се подобри оперативната съвместимост .  
Понастоящем автоматизираните информационни системи не предоставят 

разпознаване на образи, те оперират единствено с данните за самоличност, и в някои 

изключително редки случаи с дактилоскопни отпечатъци на лицата преминаващи 

границите както на страната ни, така и през границите на страните-членки на ЕС. 

Поради,това е необходимо да се внедрят системи за мониторинг и наблюдение, 

даващи възможност за автоматично разпознаване на лица и регистрационни номера на 
моторни превозни средства за целите на правоприлагането, при спазване на приложимите 

разпоредби за наблюдението с видеокамери, в това число гаранциите за защита на 

данните. Това ще спомогне за наблюдението на граничните контролно – пропускателни 
пунктове, през които преминават значителен брой пътници и превозни средства за 

движение на територията на страната и на Съюза, без да се въздейства върху потока на 

движението. 
 

4.2. Система за фейсконтрол – един възможен механизъм за оптимизиране 

на граничния контрол в Р. България. 

За да се отстранят по адекватен начин заплахите за обществения ред или 

вътрешната сигурност е необходимо да се използват съвременни технологии с цел 

мониторинг на превозните средства и потоците на движение. 
Модернизирането на оборудването и инфраструктурата на зелената граница, на 

синята граница и на граничните контролно-пропускателни пунктове, ще осигури високо 

равнище на контрол и наблюдение на бъдещите външни граници на Съюза. 
Биометричният контрол с цел идентификация на първо място, е най- 

надеждният метод за установяване на самоличността на граждани на трети страни, които 

се намират на територията на държавите членки без документи за пътуване или други 
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средства за установяване на самоличността, което е обичайно положение при незаконните 

мигранти.  На второ място, биометричното разпознаване е по-надежден начин за 
сравняване на данните за влизане и излизане на добросъвестните пътници. Използването 

на портретна снимка в съчетание дори и на  данни за пръстови отпечатъци позволява да се 

намали броят на пръстовите отпечатъци, които се изисква да се регистрират, като 
същевременно се постига същата точност на установяване на самоличността 

Факт е, че биометричните технологии намаляват риска от грешки при 

установяването на самоличността, от дискриминация и от профилиране въз основа на 
расова принадлежност. Тези технологии  допринасят също така за отстраняване на 

рисковете, свързани със защитата на деца, например когато става въпрос за изчезнали 

деца или деца — жертва на трафик, при условие, че използването им е съпътствано от 
гаранции и защитни мерки във връзка с основните права.  Те могат да намалят риска от 

неоснователно залавяне и задържане на лица, както и да допринесат за по-голяма 

сигурност на гражданите, пребиваващи в Шенгенското пространство, тъй като ще 

помогнат в борбата с тероризма и тежките престъпления.  

Системите за биометричен контрол са разработени на базата на модерни 

технологии за разпознаване на образи и криптиране на информация. Те обезпечават 
високо ниво на сигурност и са приложими не само за контрол на достъпа, на и за 

надлежна идентификация на лицата. 

 Технологиите за лицево разпознаване набират все по-голяма скорост и вече 
удобно се настаняват в Европа.С драстичния ръст на терористичните заплахи в Европа 

гарантирането на безопасността на публични места се превърна в приоритет за местните и 

национални власти.  
  Биометричният контрол с цел идентификация на първо място, е най- 

надеждният метод за установяване на самоличността на граждани на трети страни, които 

се намират на територията на държавите членки без документи за пътуване или други 
средства за установяване на самоличността, което е обичайно положение при незаконните 

мигранти.  На второ място, биометричното разпознаване е по-надежден начин за 

сравняване на данните за влизане и излизане сравняване на данните за влизане и излизане 
на добросъвестните пътници. Използването на портретна снимка в съчетание дори и на  

данни за пръстови отпечатъци позволява да се намали броят на пръстовите отпечатъци, 

които се изисква да се регистрират, като същевременно се постига същата точност на 
установяване на самоличността. 
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Фиг. 4-3. Биометрична идентификация 
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Фиг.4-4. Пръстова биометрична технология 

 

 
 

 
Фиг.4-5.Биометрична система за достъп 
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Фиг.4-6.Лицева идентификация  
 

Идентификацията на човека по чертите на лицето е едно от най динамично 

развиващите се направления в биометричната индустрия. Привлекателността на този 
метод се основава на това, че той е най-близък до начина, по който хората се 

идентифицират един друг. С нарастването на мултимедийните технологии, благодарение 

на които може да се видят все повече видеокамери монтирани по градските улици и 
площади, летища, гари и други места на струпване на хора, определят развитието на това 

направление.  

Технологията за разпознаване на лице или множество лица в сложни сцени 
позволява автоматично да се открие човешко присъствие, да се определи 

местоположението, да се отдели изображението и да се извърши пълна идентификация. 

Разпознаването на лицата предвижда изпълнение на всяка една от следните функции:  
 установяване на автентичността - дали това е „даденото лице‖  

  идентификация - търсене на съответствие на „един от многото‖. 

Технологиите за разпознаване на лица на Японската компания ,,NEC―  са  
класирани като номер 1 в MBE Still Face Track, извършени от Националния институт за 

стандарти и технологии (NIST). За оценка на точността е използван  набор от данни с над 

един милион лицеви изображения, събрани от действителни криминални бази данни и 
изображения на лица, използвани за кандидатстване за виза. Постигнатите резултати са: 
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   Фиг.4-8. Резултати т биометрично разпознаване 

 
 

 
Фиг. 4-9.Разкриваемост  на издирвани лица в страните въвели системата за  

фейсконтрол. 

 

При наблюдението на лицата в системата се показват най-новите изображения 
заснети от камерата, като броят на изображенията се опреде-ля от съответните  настройки. 
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Всяко изображение се показва в детайли с дата, час на заснемането,както и други лични 

данни, но всички тези изображения на конкретното лице ще бъдат предоставени на 
системата от камерите, къде е било уловено изображението на лицето т.е. видео 

последователности, съответстващи на конкретни събития за разпознаване на лица, които 

могат да бъдат преразглеждани във всеки един момент.Системата за фейсконтрол 
автоматично открива и улавя образа на въпросния човек, и го сравнява с другите, за да се 

идентифицират лицата, представляващи интерес.  

 Поради отсъствието на вътрешни граници в Шенгенското пространство е нужно 
строго и надеждно управление на движението на лица през външните граници. Това е 

много важно  условие относно  установяването на високо ниво на вътрешна сигурност за 

свободното движение на лица в пространството. Европейски съюз разполага с  
информационни системи, и съответно база данни, които предоставят на граничните  

служители необходимата информация за лица в съответствие с целите, за които  я 

използват. Същите разполагат с широк набор от функции, но въпреки това от направеният 

им анализа се откроиха  множество недостатъци. Констатираните недостатъци свързани с 

информационните системи са: 

 неоптимално функциониране на настоящите информационни системи, с които 
оперират служителите на гранична полиция; 

  пропуски в архитектурата на ЕС, отнасяща се за управлението на база данни в 

информационните системи, с които работят служителите на гранична полиция; 
 сложна среда от информационни системи, които се управляват по различен 

начин от служителите на гранична полиция; 

Поради отсъствието на вътрешни граници в Шенгенското пространство е нужно 
строго и надеждно управление на движението на лица през външните граници. Това е 

много важно условие относно установяването на високо ниво на вътрешна сигурност за 

свободното движение на лица в пространството. 
Европейски съюз разполага с информационни системи, и съответно база данни, 

които предоставят на граничните служители необходимата информация за лица в 

съответствие с целите, за които я използват. Същите разполагат с широк набор от 
функции, но въпреки това от направеният им анализа се откроиха множество недостатъци. 

Констатираните недостатъци свързани с информационните системи са: 

 неоптимално функциониране на настоящите информационни 
системи, с които оперират служителите на гранична полиция; 

  пропуски в архитектурата на ЕС, отнасяща се за управлението на 

база данни в информационните системи, с които работят служителите на гранична 
полиция; 

 сложна среда от информационни системи, които се управляват по 
различен начин от служителите на гранична полиция; 

 фрагментирана архитектура за управление на данните за целите на 

граничния контрол и сигурността.  
Недостатъците, които се откроиха са между съответните информационни 

системи за граничен контрол, с функциите на тези системи и процедурите за граничен 

контрол, приложими към различните категории пътници.  
Пропуските, които се откроиха в тези иниформационни системи са по 

отношение на архитектурата на ЕС за управление на база данни, с които оперират 

служителите на гранична полиция. Те се изразиха в липсата на достатъчно информация за 
гражданите на трети държави, които са освободени от задължението за притежаване на 

виза, преди пристигането им на границата, защото за притежателите на визи 

правоприлагащите органи могат да получат информация от Визовата информационна 
система, ако това е необходимо единствено и само за целите на борбата с тежките 
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престъпления и тероризма, но за лицата, освободени от задължението за притежаване на 

виза, няма налични съпоставими данни. 
 Тази липса на информация затруднява служителите от гранична полиция, по 

отношение на управлението на сухопътните граници на ЕС, когато значителен брой 

пътници, които са освободени от изискването за притежаване на виза, пристигнат с кола, 
автобус или влак.  

В архитектурата на ЕС за управление на информационните системи и бази 

данни, се установиха пропуски. Необходимо е те да бъдат отстранени.  

Съществуваващите редица информационни системи, които предоставят на 

граничните и полицейските служители информация, имаща отношение към тяхната 

работа, се оказаха несъвършени. Изправени сме пред предизвикателството да изградим 

по-надеждна и по-интелигентна архитектура за управление на данните при пълно 

съблюдаване на основните права, поспециално защитата на личните данни и нейния 

принцип за ограничаване в рамките на целта.  

Всичко това ще бъде постигнато, чрез внедряване на нова допълнителна 

автоматизирана система за биометричен контрол , която ще допринесе за оптимизиране на 

граничния контрол. По този начин ще се постигне по-ефективно и по-ефикасно 
управление на данните в ЕС при пълно спазване на изискванията относно защитата на 

данните, по-добра защита на външните граници на ЕС и респективно повишаване на 

вътрешната сигурност. 

Системата за фейсконтрол ще отстрани пропуските в архитектурата на ЕС за 

управление на данните. Тя ще усъвършенства архитектурата на ЕС за управление на 

данните за целите на граничния контрол и сигурността, защото ще постави началото на 

процес, насочен към постигането на оперативна съвместимост на информационните 

системи. 

Констатираните недостатъци свързани с нарушаването правата на човека, ще бъдат 

отстранени. Новата автоматизирана система базирана на биометричен контрол ще доведе 

до по-ефективно и по-ефикасно управление на данните в ЕС при пълно спазване на 

изискванията относно защитата на данните,както и за по-добра защита на външните 

граници на ЕС и за повишаване на вътрешната сигурност, което ще бъде от полза за 

всички граждани. 

Системата за фейсконтрол е една важна крачка към преодоляването на сегашната 

фрагментираност в архитектурата на ЕС за управление на данните, за целите на граничния 
контрол и сигурността, както и към решаването на произтичащите от това проблеми.  

Общото хранилище, което системата ще създаде ще даде възможност за 

разпознаване на съществуващи връзки и цялостна представа, чрез съчетаването на 
отделни елементи от данни, съхранявани в различни информационни системи. По този 

начин ще се отстранят настоящите пропуски по отношение на наличната информация. 

В резултат на автоматичните проверки внедрени в системата, няма да е 

необходимо държавите членки да подават запитване към определена информационна 

система, при извършването на проверки по границите, като същевременно дори нуждите 

от поддръжка ще бъдат по-малки, а функционирането на цялата информационна система 
ще се подобри. Алгоритъмът на системата за фейсконтрол ще подпомага служителите в 

гранична полиция за установяването на определени лица / издирвани, заподозрени и др./, 

като способства за идентифицирането им на камерите. Системата може в реално време да 
сравнява хората, попаднали в обектива на камерата, с база данни от 500 000 лица, чиито 

биометрични данни са били записани по-рано.  
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ИЗВОДИ КЪМ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

1. Използваните автоматизирани информационни системи за граничен 

контрол в Р.България и ЕС имат следните недостатъци: 

─ неоптимално функциониране на съществуващите информационни 
системи, с които оперират служителите на гранична полиция; 

─ пропуски в архитектурата на ЕС за управление на база данни; 

─ сложна среда от информационни системи, които се управляват по 
различен начин, 

─ както и фрагментирана архитектура за управление на данните за 

целите на граничния контрол и сигурността.  
2. Системата за фейсконтрол ще усъвършенства архитектурата на ЕС за 

управление на данните за целите на граничния контрол и сигурността, защото ще постави 
началото на процес, насочен към постигането на оперативна съвместимост на 

информационните системи. 

3. Алгоритъмът на системата за фейсконтрол ще подпомага 
служителите в гранична полиция за установяването на определени лица - издирвани, 

заподозрени и др., като способства за бързото и своевременно идентифициране по 

камерите. 
4. Констатирани са нарушения на правата на човека, при оперирането с 

настоящите информационни системи. Системата за фейсконтрол ще отстрани този 

съществен пропуск.Тя ще допринесе за пълното спазване на всички основни права както 
на гражданите на ЕС, така и на гражданите на трети държави, в съответствие с Хартата на 

основните права. 

5. Системата за фейсконтрол ще допринесе за свързването на всички 
информационни системи в една. Това ще улесни едновременните търсения в системите, и 

граничните служители ще разполагат с цялата необходима информация, без да се 

променят съществуващите права за достъп.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Водещ приоритет за Европейския съюз, респективно за Република България, е 
повишаване сигурността на външните граници. Поради тази причина е необходимо 

изграждането на иновативни системи,базирани на интелигентни сензори и устройства за 

идентифициране и откриването на граждани преминали  границите.   
Целта е  да постигнем  по-ефективно и по-ефикасно управление на данните в ЕС, 

по-добра защита на външните граници на ЕС и повишаване на вътрешната сигурност, 

което ще бъде от полза за всички граждани. 
Внедряването на новата автоматизирана информационна система за биометричен 

контрол, ще предостави реални възможности  за : 

-развитието на наличните информационните системи, с оглед правилното 
функциониране и устойчивост, имайки в предвид, че същите са  ключов фактор за 

националната сигурност; 

- мониторинг на потока на движение,  който  играе важна роля за справяне със 
заплахите за обществения ред или вътрешната сигурност; 

 - осигуряване координираността и взаимодействието на  всички институции в 

областта на граничния контрол да изпълняват своите функции.  
-  оперативна съвместимост на службите осъществяващи граничен контрол; 

- модернизиране на оборудването и инфраструктурата на зелената граница, на 

синята граница и на граничните контролно-пропускателни пунктове, което ще осигури 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – 2018 

 

 
32 

 

високо равнище на контрол и наблюдение на бъдещите външни граници на Съюза и, 

освен това, по-нататъшно укрепване на капацитета за оперативен анализ на риска.  
Всичко това ще бъде една  важна крачка към преодоляването на сегашната 

фрагментираност в архитектурата на ЕС за управление на данните за целите на граничния 

контрол и сигурността, както и  към решаването на произтичащите от това проблеми. По 
този начин ще се отстранят настоящите пропуски и недостатъци в наличните 

информационни системи, с които оперират служителите от Главна дирекция,,Гранична 

полиция― – МВР.С този нов механизъм ще създадем по-надеждни и по-интелигентни 
информационни системи в областта на границите и сигурността едни интелигентни 

граници. 

 фрагментирана архитектура за управление на данните за целите на граничния 
контрол и сигурността.  

 
НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

Научни приноси 

 

Резултатите от проведените в съответствие с целта и задачите на дисертационния 
труд теоретични и експериментални изследвания се свеждат до следните основни 

приноси: 

1. Анализирани са нормативните актове, регламентиращи граничния контрол, 
осъществяван от полицейските органи, в международен и национален мащаб, като 

са изведени съществуващите слабости.  

2. Изследвана е дейността и  организацията на  ГДГП, практиките и моделите на 
сътрудничество  между митници и гранична полиция, както в Република България 

така и в  Европейския съюз.   

3. Разгледани са техническото оборудване и автоматизираните информационни 
системи, с помощта на които към момента се осъществява  граничния контрол в 

Р.България и в страните – членки на  ЕС;  

4. На базата на научно обоснован анализ са определени следните недостатъци при 
осъществяване на граничния контрол в страната:.  

─ неоптимално функциониране на съществуващите информационни 

системи, с които оперират служителите на гранична полиция; 
─ пропуски в архитектурата на ЕС за управление на база данни; 

─ сложна среда от информационни системи, които се управляват по 

различен начин, 
─ както и  фрагментирана архитектура за управление на данните за целите 

на граничния контрол и сигурността.  
5. Предложен е механизъм за оптимизиране на граничния контрол в Р. България, 

чрез използване на автоматизирана система за биометричен контрол – 

„Фейсконтрол― осигуряващ, постоянно надграждане на модела за 
интегрираното гранично управление, съобразно съществуващите нужди, 

осигуряване високо ниво на ситуационна осведоменост, чрез свързаност на 

нформационните системи и поддържане на капацитет за реагиране на 
предизвикателствата с  модерно техническо оборудване. 
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Приложни приноси 

 
1. Внедряването на автоматизирана информационна подсистема за биометричен 

контрол в дейността на ГДГП, с цел оптимизиране на дейността осъществявана от 

нейните служители. 
2. Приемането на нов закон, интегриращ всички дейности свързани с условията, реда за 

влизане, и напускане на пределите на Република България, взаимодействието между 

институциите, имащи отношение към граничния контрол в страната. 
3. По-нататъшната научно-изследователска работа може да продължи в направление на 

детайлизация, и структуриране на предложената  автоматизирана информационна 

система.  
 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОН-НИЯ ТРУД 

1.Пиронкова,Е.Мустафова ,Сътрудничество и анализ на миграционния поток на 

гранично – контролно пропускателните пунктове  - Международна научна конференция – 

Изложение на съвременни отбранителни продукти, НВУ ,,Факултет А, ПВО и КИС― – 

Шумен , 6-7 октомври 2016 
2.Пиронкова,Е.Мустафова,Рискове и заплахи за националната сигурност по 

отношение на  вътрешния ред, Шумен Научна конференция с международно участие, 

МАТТЕХ 2016, Шумен, 11-13.11.2016г 
3.Пиронкова,Е.Мустафова, Реформи в структурите на гранично управление и 

взаимодействие между институциите, Научна конференция с международно участие, 

МАТТЕХ 2016, Шумен, 11-13.11.2016г 
4.Пиронкова, Е.Мустафова,Правен анализ на европейското законодателство 

относно граничния контрол в Република България, Научна конференция ,,Право и 

сигурност―, Бургас, 29-30 септември2017г. 
5.Пиронкова, Е.Мустафова, Информационна система за влизане/излизане, 

Международна конференция ,,Политика на Европейския съюз по защита на информацията 

и личните данни― Шумен, 12 и 13 април 2018г. 
6.Пиронкова, Е.Мустафова,  Оптимизиране на граничния контрол, чрез 

внедряване на нови информационни системи, Международна конференция ,,Политика на 

Европейския съюз по защита на информацията и личните данни― Шумен, 12 и 13 април 
2018г. 
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ANNOTATION  

ON DESSERTATION 
OPTIMIZATION OF BORDER CONTROL IN THE REPUBLIC OF BULGARIA 

 

author: Emine Mustafova Pironkova 

 
 

 A leading priority for the European Union and the Republic of Bulgaria is, 
respectively, to enhance the security of the external borders. For this reason, it is necessary to 

build innovative systems based on intelligent sensors and devices to identify and detect citizens 

crossing borders. 
The aim is to achieve more effective and more efficient data management in the EU, better 

protection of the EU's external borders and increased internal security, which will benefit all 

citizens. 

The implementation of the new automated information system for biometric control will provide 

real opportunities for: 

-the development of available information systems with a view to proper functioning 
and sustainability, bearing in mind that they are a key factor for national security; 

- traffic flow monitoring, which plays an important role in addressing threats to public 

order or internal security; 
 - Ensuring the coordination and interaction of all border control institutions to perform 

their functions. 

- Interoperability of border control services; 
Тhe objectives of border control and security, as well as the resolution of the resulting 

problems. In this way, the current gaps and shortcomings in the available information systems by 

which the officers from the General Directorate of Border Police - MoI are operating, will be 
eliminated. With this new mechanism we will create more reliable and intelligent information 

systems in the field of borders and security intelligent borders. 

 Fragmented data management architecture for border control and security purposes. 

 
 
 
 
 


