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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

Списък на разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген,  

както са интегрирани в рамките на Европейския съюз и в актовете, 

които се основават на тях или по друг начин са свързани с тях, 

които разпоредби са задължителни за и се прилагат  

в новите държави-членки, считано от датата на присъединяване  

(по член 4, параграф 1 на Акта за присъединяване) 

 

 

1. Споразумението между правителствата на държавите от Икономическия съюз на 

Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното 

премахване на контрола по техните общи граници от 14 юни 1985 г. 1 

 

2. Следните разпоредби на Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. за 

прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. г. за постепенното премахване на 

контрола по техните общи граници, свързаните с нея Заключителен акт и Съвместни 

декларации 2, както са изменени от определени актове, посочени в параграф 8 по-долу: 

 

                                                 
1  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 13. 
2  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19, Конвенция, последно изменена с Регламент (ЕО) № 

871/2004 г. на Съвета (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 29). 
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Член 1, до степента, до която е свързан с разпоредбите на този параграф; членове 3 - 7, с 

изключение на член 5, параграф 1 г); член 13; членове 26 и 27; член 39; членове 44  - 59; 

членове 61  - 63; членове 65  - 69; членове 71  - 73; членове 75 и 76; член 82; член 91; членове 

126 -130 до степента, до която се отнасят за разпоредбите на този параграф; и член 136; 

Съвместни декларации 1 и 3 на Заключителния акт. 

 

3. Следните разпоредби на Споразуменията за присъединяване към Конвенцията, 

подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 

1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, техните 

заключителни актове и свързаните с тях  декларации, така както са изменени с някои от 

актовете, изброени в параграф 8 по-долу:  

  

а) Споразумението, подписано на 27 ноември 1990 г., за присъединяването на 

Италианската република: 

– член 4, 

– Съвместна декларация 1 в част ІІ на Заключителния акт; 
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б) Споразумението, подписано на 25 юни 1991 г., за присъединяването на Кралство 

Испания: 

– член 4, 

– Съвместна декларация 1 в част ІІ на Заключителния акт, 

– Декларация 2 в част ІІІ на Заключителния акт; 

 

в) Споразумението, подписано на 25 юни 1991 г., за присъединяването на Португалската 

република: 

– членове 4, 5 и 6,  

– Съвместна декларация 1 в част ІІ на Заключителния акт; 

 

г) Споразумението, подписано на 6 ноември 1992 г., за присъединяването на Република 

Гърция: 

– членове 3, 4 и 5, 

– Съвместна декларация 1 в част ІІ на Заключителния акт, 

– Декларация 2 в част ІІІ на Заключителния акт; 

 

д) Споразумението, подписано на 28 април 1995 г., за присъединяването на  Република 

Австрия: 

– член 4, 

– Съвместна декларация 1 в част ІІ на Заключителния акт; 
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е) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Кралство 

Дания  

– член 4, член 5, параграф 2 и член 6, 

– Съвместни декларации 1 и 3 в част ІІ на Заключителния акт; 

 

ж) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г., за присъединяването на Република 

Финландия: 

– членове 4 и 5, 

– Съвместни декларации 1 и 3 в част ІІ на Заключителния акт, 

– Декларация на правителството на Република Финландия относно островите Оланд 

в част ІІІ на Заключителния акт; 

 

з) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г., за Присъединяването на Кралство 

Швеция: 

– членове 4 и 5, 

– Съвместни декларации 1 и 3 в част ІІ на Заключителния акт. 

 



 

 
AA2005/Act/Annex II/bg 5 

 

4. Следните споразумения, сключени от Съвета по силата на член 6 на Протокола от 

Шенген: 

 

– Споразумението от 18 май 1999 г., сключено от Съвета на Европейския съюз с 

Република Исландия и Кралство Норвегия относно присъединяването на тези две 

държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото 

на ЕС от Шенген, включително приложенията, неговият Заключителен акт, 

декларациите и размяната на писма, приложена към това Споразумение 1, одобрено с 

Решение 1999/439/ ЕО на Съвета 2. 

 

– Споразумението от 30 юни 1999 г., сключено от Съвета на Европейския съюз с 

Република Исландия и Кралство Норвегия за създаването на права и задължения между 

Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от една 

страна и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, в областите на 

достиженията на правото на ЕС от Шенген, които се прилагат за тези държави 3 , което 

Споразумение е одобрено с Решение 2000/29/ЕО на Съвета 4  

 

– Споразумението, подписано на 25 октомври 2004 г. от Съвета на Европейския съюз и 

Конфедерация Швейцария относно участието на Конфедерация Швейцария при 

изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото на ЕС от 

Шенген 5 . 

 

                                                 
1  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36. 
2  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 35. 
3  ОВ L 15, 20.1.2000 г., стр. 2. 
4  ОВ L 15, 20.1.2000 г., стр. 1. 
5  Докато Споразумението все още не е сключено, доколкото се прилага условно. 
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5. Разпоредбите на следните решения на Изпълнителния комитет, учреден с Конвенцията, 

подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., за прилагането на Споразумението от Шенген от 14 

юни 1985 г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, така както са 

изменени с определени актове, изброени в  параграф 8 по-долу: 

  

SCH/Com-ex (93) 10 Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. относно  

декларациите на министрите и държавните секретари  

 

SCH/Com-ex (93) 14 Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г., относно 

подобряване на практическото съдебно сътрудничество за борба с трафика на наркотици 

 

SCH/Com-ex (94) 16 rev Решение на Изпълнителния комитет от 21 ноември 1994 г. относно  

въвеждане на единни печати за влизане и излизане на граничните контролно-пропускателни 

пунктове 

 

SCH/Com-ex (94) 28 rev Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 г., относно 

сертификата, предвиден в член 75 за пренасяне на лекарствени средства, които съдържат 

наркотични вещества, и на психотропни вещества  

 

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 г., 

относно привеждането в действие на Конвенцията за прилагане на Споразумението от 

Шенген от 19 юни 1990 г. 
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SCH/Com-ex (95) 21 Решение на Изпълнителния комитет от 20 декември 1995 г. относно 

бързия обмен между страните от Шенген на статистически и специфични данни относно 

възможни проблеми по външните граници 

 

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 21 април 1998 г. относно 

дейностите на Оперативната група, доколкото те са свързани с разпоредбите на параграф 2 

по-горе. 

 

SCH/Com-ex (98) 26 def Решение на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. относно  

създаването на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Шенген  

 

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. 

относно изпращането на Общия наръчник на страните-кандидатки за членство в ЕС 

 

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Решение на Изпълнителния комитет от 27 октомври 1998 г. 

относно приемането на мерки срещу нелегалната имиграция, доколкото то е свързано с 

разпоредбите в параграф 2 по-горе  

 

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. 

относно трансграничното полицейско сътрудничество в областта на превенцията и 

разкриването на престъпления 
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SCH/Com-ex (98) 52 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. относно 

Ръководството по трансгранично полицейско сътрудничество, доколкото то е свързано с 

разпоредбите в параграф 2 по-горе 

 

SCH/Com-ex (98) 57 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. относно 

въвеждането на хармонизирана бланка, доказателство за наличие на покана, поемане на 

задължението за осигуряване на средства за издръжка и настаняване 

 

SCH/Com-ex (98) 59 rev Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. относно  

координираното изпращане на съветници в областта на документите  

 

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно 

положението с наркотиците 

 

SCH/Com-ex (99) 6 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно 

достиженията на правото на ЕС от Шенген, свързано с телекомуникациите  

 

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно 

офицерите за връзка 
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SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно 

общите принципи за заплащането на информаторите  

 

SCH/Com-ex (99) 10 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно 

незаконната търговия с огнестрелно оръжие  

 

SCH/Com-ex (99) 13 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно 

окончателните версии на Общия наръчник и Общите консулски инструкции: 

 

– приложения 1-3, 7, 8 и 15 от Общите консулски инструкции 

– Общия наръчник, доколкото то е свързано с разпоредбите в параграф 2 по-горе, 

включително приложения 1, 5, 5А, 6, 10, 13 

 

SCH/Com-ex (99) 18 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно 

подобряването на полицейското сътрудничество при предотвратяването и разкриването на 

наказуеми деяния. 
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6. Следните декларации на Изпълнителния комитет, създаден с Конвенцията, подписана в 

Шенген на 19 юни 1990 г. относно прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 

г. за постепенно премахване на контрола по техните общи граници, доколкото са свързани с 

разпоредбите на параграф 2 по-горе: 

 

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Декларация на Изпълнителния комитет от 26 юни 1996 г. 

относно екстрадицията   

 

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Декларация на Изпълнителния комитет от 9 февруари 1998 г. 

относно отвличането на малолетни и непълнолетни.  

 

7. Следните решения на Централната група, създадена с Конвенцията, подписана в 

Шенген на 19 юни 1990 г. относно прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 

г. за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, доколкото са свързани 

с разпоредбите на параграф 2 по-горе: 

 

SCH/C (98) 117 Решение на Централната група от 27 октомври 1998 г. относно приемането 

на мерки за борба с нелегалната имиграция 

 



 

 
AA2005/Act/Annex II/bg 11 

 

 

SCH/C (99) 25 Решение на Централната група от 22 март 1999 г. относно общите принципи 

при заплащането на информаторите. 

 

8. Следните актове се основават на достиженията на правото на ЕС от Шенген или по 

друг начин се свързват с него: 

 

Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. относно въвеждането на унифициран 

формат за визи (ОВ L 164, 14.7.1995 г., стр. 1) 

 

Решение 1999/307/ЕО на Съвета от 1 май 1999 г. относно въвеждането на подробни 

разпоредби за интегриране на Секретариата на Шенген към Главния секретариат на Съвета 

(ОВ L 119, 7.5.1999 г., стр. 49) 

 

Решение 1999/435/ ЕО на Съвета от 20 май 1999 г. относно дефинирането на достиженията 

на правото на ЕС от Шенген за целите на определянето, съгласно съответните разпоредби на 

Договора за създаването на Европейската общност и на Договора за създаването на 

Европейския съюз, на правното основание на всяка от разпоредбите или решенията, които 

представляват достиженията на правото на ЕС от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 1) 
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Решение 1999/436/ЕО на Съвета от 20 май 1999 г., което определя, съгласно съответните 

разпоредби на Договора за създаването на Европейската общност и на Договора за 

създаването на Европейския съюз, правното основание за всяка от разпоредбите или 

решенията, които съставляват достиженията на правото на ЕС от Шенген (ОВ L 176, 

10.7.1999 г., стр. 17) 

 

Решение 1999/437/EО на Съвета от 17 май 1999 г. относно някои разпоредби за прилагането 

на споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз с Република Исландия и 

Кралство Норвегия по отношение на присъединяването на тези две страни към процеса на 

изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото на ЕС от Шенген (ОВ L 176, 

10.7.1999 г., стр. 31) 

 

Решение на Съвета 1999/848/ЕО на Съвета от 13 декември 1999 г. относно пълното 

прилагане на достиженията на правото на ЕС от Шенген в Гърция (ОВ L 327, 21.12.1999 г., 

стр. 58) 

 

Решение 2000/365/ ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното 

кралство на Великобритания и Северна Ирландия да се присъединят към някои от 

разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43) 
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Решение 2000/586/ПВР на Съвета от 28 септември 2000 г. относно създаването на процедура 

за изменение на член 40, параграфи 4 и 5, член 41, параграф 7 и член 65, параграф 2 от 

Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. относно  

постепенното премахване на контрола по техните общи граници (ОВ L 248, 3.10.2000 г., стр. 

1) 

 

Решение 2000/751/ ЕО на Съвета от 30 ноември 2000 г. относно разсекретяването на 

определени части на Общия наръчник, приет от Изпълнителния комитет, създаден с 

Конвенцията за прилагането на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (ОВ L 303, 

2.12.2000 г., стр. 29) 

 

Решение 2000/777/ЕО на Съвета от 1 декември 2000 г. относно прилагането на  достиженията 

на правото на ЕС от Шенген в Дания, Финландия и Швеция, и Исландия и Норвегия (ОВ 

L 309, 9.10.2000 г., стр. 24) 

 

Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за съставяне на списък на третите 

страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на 

държавите-членки и тези страни, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 81, 

21.3.2001 г., стр. 1) 

 

Регламент № 789/2001/ ЕО на Съвета от 24 април 2001 г. относно запазването на  

правомощията на Съвета по прилагане на определени подробни разпоредби и практически 

процедури за проучване на исканията за издаване на виза (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 2) 
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Регламент № 790/2001/ ЕО на Съвета от 24 април 2001 г.относно запазването на 

изпълнителни правомощия на Съвета по отношение на на определени подробни разпоредби 

и практически процедури за извършване на граничен контрол и наблюдение (ОВ L 116, 

26.4.2001 г., стр. 5) 

 

Решение 2001/329/ ЕО на Съвета от 24 април 2001 г. относно актуализирането на част VІ и 

приложения 3, 6 и 13 на Общите консулски инструкции и приложения 5 а), 6 а) и 8 на Общия 

наръчник (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 32), доколкото се отнася до  приложение 3 на Общите 

Консулски Инструкции и приложения 5 а) на Общия наръчник. 

 

Директива 2001/51/ЕО на Съвета от 28 юни 2001 г.относно допълването на разпоредбите на 

член 26 на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. 

(ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр. 45)  

 

Решение 2001/886/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. относно разработването на 

Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (ОВ L 328, 13.12.2001г., 

стр. 1) 

 

Регламент (ЕО) № 2414/2001 на Съвета от 7 декември 2001 г. за изменение на Регламент 

(ЕО) № 539/2001 за съставяне на списък на третите страни, гражданите на които трябва да 

притежават виза при пресичане на външните граници на държавите-членки и тези страни, 

чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 327, 12.12.2001 г., стр. 1) 
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Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета от 6 декември 2001 г. относно развитието на 

Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ)  (ОВ L 328, 13.12.2001г., 

стр. 4) 

 

Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. относно унифицирането на 

стикерите за прикрепване на визата, издавана от държавите-членки на лицата, притежаващи 

пътнически документ, който не е признат от държавата-членка, изготвила стикера (ОВ L 53, 

23.2.2002 г., стр. 4) 

 

Регламент (ЕО) № 334/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г.относно изменението на 

Регламент (ЕО) № 1683/95 за въвеждане на  унифициран формат за визи (ОВ L 53, 23.2.2002 

г., стр. 7) 

 

Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да се 

присъедини към някои от разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген (ОВ L 

64, 7.3.2002 г., стр. 20) 

 

Решение 2002/352/ ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. относно промяната на Общия наръчник 

(ОВ L 123, 9.5.2002 г., стр. 47) 

 

Решение 2002/353/ ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. относно разсекретяването на част ІІ от 

Общия наръчник, приет от Изпълнителния комитет, учреден с Конвенцията за прилагане на 

Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (ОВ L 123, 9.5.2002 г., стр. 49) 
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Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно унифицираният формат на 

разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1) 

 

Решение 2002/587/ ЕО на Съвета от 12 юли 2002 г. относно промяната на Общия наръчник 

(ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 50) 

 

Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета от 28 ноември 2002 г. относно укрепването на 

наказателно правната рамка за предотвратяване на създаването на улеснения за 

неправомерно влизане, преминаване и пребиваване (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 1) 

 

Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 г. относно дефинирането на 

създаването на улесненията за неправомерно влизане, преминаване и пребиваване (ОВ L 328, 

5.12.2002 г., стр. 17) 

 

Решение 2003/170/ПВР на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно общото използване на 

офицери за връзка, изпратени в чужбина от правоприлагащите органи на държавите-членки 

(ОВ L 67, 12.3.2003 г., стр. 27) 

 

Регламент (ЕО) № 453/2003 на Съвета от 6 март 2003 г. относно изменението на Регламент 

(ЕО) № 539/2001 за съставяне на списък на трети страни, гражданите на които трябва да 

притежават виза при пресичане на външните граници на държавите-членки и тези страни, 

чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 69, 13.3.2003 г., стр. 10) 
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Решение 2003/725/ПВР на Съвета от 2 октомври 2003 г. относно изменението на 

разпоредбите на член 40, параграфи 1 и 7 на Конвенцията за прилагане на Споразумението 

от Шенген от 14 юни 1985 г.  за постепенното премахване на контрола по общите граници 

(ОВ L 260, 11.10.2003 г.,стр. 37) 

 

Директива 2003/110/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно  помощ в случаите на 

транзит за целите на извеждане извън територията на страната по въздух (ОВ L 321, 

6.12.2003 г., стр. 26) 

 

Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. относно  създаването на мрежа 

от офицери за връзка по имиграцията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 1) 

 

Решение 2004/466/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за изменение на Общия наръчник, за да 

бъде включена разпоредба за целеви граничен контрол на придружавани малолетни и 

непълнолетни (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 136) 

 

Директива 2004/82/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно задължението на превозвачите 

да предоставят данни за пътниците (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 24) 

 

Решение 2004/573/ ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно организирането на общи полети 

за извеждане от територията на две или повече държави-членки, на граждани на трети 

страни, за които има издадени индивидуални заповеди за извеждане (ОВ L 261, 6.8.2004 г., 

стр. 28) 
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Решение 2004/574/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно изменението на Общия 

наръчник (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 36) 

 

Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. относно създаването на Визова 

информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5) 

 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за учредяване на  Европейска 

агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на 

държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1) 

 

Регламент (ЕО) № 2133/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно изискването за 

компетентните органи на държавите членки да поставят систематично печати върху пътните 

документи на гражданите на трети страни, при преминаване на външните граници на 

държавите, който изменя, за тази цел, разпоредбите на Конвенцията за прилагане на 

Споразумението от Шенген и Общия наръчник (ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 5) 

 

Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за 

елементите на защита и биометричните елементи в паспортите и пътните документи, 

издавани от държавите-членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1). 

 

 

_________________ 


