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Фонд за външните граници
Фонда за външните граници (ФВГ) е създаден с Решение 574/2007/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година като част от
Общата програма “Солидарност и управление на миграционните
потоци” и има за цел да допринесе за:
•ефективното

организиране на задачи, свързани с контрол, наблюдение и
защита на външните граници;
•ефективно управление на потоците от лица на външните граници от
страна на държавите-членки;
•единно прилагане от страна на граничната охрана на разпоредбите на
правото на Общността относно преминаването на външните граници
•подобряване на управлението на дейности, организирани от консулските
и други служби на държавите- членки в трети страни във връзка с потока
на граждани на трети страни към територията на държавите – членки и
сътрудничеството между тях в това отношение
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В Годишна програма 2011 по ФВГ, одобрена от ЕК с Решение
С(2011)3190 от 11.05.2011 г., са включени дейности по следните
приоритети, определени от Р България за ефективното организиране на
задачи, свързани с контрола и наблюдението на външните граници в
периода на допустимост на разходите м. януари 2011 – м. юни 2013:
•

•

•

Приоритет 1: Подкрепа за по-нататъшно постепенно изграждане на
обща система за интегрирано гранично управление, що се отнася до
проверките на хора и наблюдението на външните граници.
Приоритет 2: Подкрепа за развитие и прилагане на националните
компоненти от Европейска мрежа за контрол на външните граници и
на постоянна Европейска патрулна мрежа за южните морски граници
на държавите-членки на ЕС
Приоритет 3: Подкрепа за издаването на визи и за справяне с
незаконната имиграция, включително разкриване на фалшиви или
подправени документи чрез засилване на дейностите, провеждани от
консулските или други служби на държавите-членки в трети страни
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•

•

Приоритет 4: Подкрепа за създаване на информационни
системи, необходими за прилагане на правните инструменти на ЕС
в областта на външните граници и визите.
Приоритет 5: Подкрепа за ефективно и ефикасно прилагане на
съответните правни инструменти на ЕС в областта на външните
граници и визи, и в частност на Шенгенския граничен кодекс и
Европейския визов кодекс.

В рамките на четирите приоритета, включени в Годишна програма
2011, са изпълнени 16 дейности както следва:
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Дейност 1 – „Изграждане на Интегрирана система за наблюдение (ИСН) по
границата с Република Турция” – Етап І
Бенефициер – Главна дирекция “Гранична полиция”
Изпълнител – “Грийн Бордър” ООД
Размер на верифицираните разходи – 2 576 738.58 евро
Постигнати са следните резултати:
•Изграден Локален координационен център в сградата на ГПУ Елхово;
•Изградена периметрова сигнално-охранителна система с дължина 7 км.;
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•

•
•
•

•

Изграден стационарен пост за техническо наблюдение в
местността Казълджък баир, оборудван с термовизионна
камера, ТВ камера и панорамно устройство, лазерен далекомер
и наземна радиолокационна станция;
Разширен Регионален координационен център Елхово;
Надграден Национален координационен център София;
Изградено комуникационно оборудване за осигуряване
предаването на информация, данни и др. между отделните
елементи на Интегрираната система по ГП 2011;
Обучени служители на МВР за работа с интегрираната система
в съответствие с извършените дейности по Етап 1.

Фонд за външните граници
Дейност 2 – „Повишаване на оперативния капацитет на ГДГП чрез
доставка на транспортни средства, техническо и специализирано
оборудване за провеждане на специализирани полицейски операции”
Бенефициер – Главна дирекция „Гранична полиция”.
Изпълнител – „БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ” ЕООД
Размер на верифицираните разходи – 249 334,59 евро
В рамките на дейността са постигнати следните резултати:
•
Доставено е оборудване за мобилност - седем броя автомобили с
повишена проходимост с обособено във всеки от тях работно място за
един служител;
•
Доставени са седем броя мобилни комплекти за проверка истинността
на документи;
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•

Автомобилите с повишена проходимост са оборудвани с мобилни
устройства за проверка в реално време на документи на лица и МПС в
информационните масиви на МВР;

•

Чрез доставката на планираното по дейността оборудване са
подобрени оперативните и тактически възможности на структурните
звена на ГДГП по външни граници за провеждане на граничнополицейски операции.

•

Повишен е и капацитетът за участие в съвместни операции на
национално и международно ниво, включително по линия на
ФРОНТЕКС.
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Дейност 3 – “Доразвиване, осъвременяване и оборудване на
геоинформационната дейност в ГДГП чрез събиране, редактиране,
обновяване и обработка на цифрови географски данни и създаване на
цифрови модели на граничната линия за въвеждането на стандартите и
практиките на гранично управление в ЕС ”
Бенефициер – Главна дирекция “Гранична полиция”.
Изпълнител – “МАПЕКС” АД
Размер на верифицираните разходи – 167 501,79 евро

В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:
•Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на фотограметрична
станция и софтуер за обработка на изображения.
•Доставка на геодезически GPS;
•Доставка на тотална станция;
•Доставка на сонар /ехолот/.
•Доставка на допълнително оборудване (лаптопи и климатици).
•Обучени са 8 служители на бенефициера за работа с доставените
техника и софтуер;
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Постигнати са следните резултати:
•
•

•

•

Създадени са цифрови модели на граничната ивица чрез
картиране на сателитни и аерофото изображения;
Осигурено е постоянно обновяване на ситуационните елементи
в граничните ивици, получени от картирането на сателитни и
аерофото снимки;
Поддържане на цифровата база данни за граничната ивица,
координиране на отделни точки, отделни обекти и съоръжения
чрез директни измервания с геодезическата апаратура;
Създадена е геобаза данни в единна европейска координатна
система със стандартен формат за обработка и обмен между
държавите членки на ЕС, както и обмен на информация с
Агенция Фронтекс.
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Дейност 4 – “Изграждане на Национален център за борба с фалшиви и
подправени документи”
Сключени са два договора за изпълнение на дейността
Бенефициер –Главна дирекция “Гранична полиция”.
Изпълнители – Т.Е.А.М. ООД (Специализирано оборудване) и “Българска
училищна индустрия” ООД (офис оборудване и климатична техника)
Размер на верифицираните разходи – 510 328,98 евро;
В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:
•Доставка и пускане в експлоатация на специализирано оборудване за
проверка и контрол на документи;
• Закупуване на оборудване за нуждите на осигуряване на необходимите
условия за функциониране на специализираното оборудване;
• Обучение на служители за работа със специализираното оборудване.
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•
•
•

•

Постигнати са следните резултати:
Доставено специализирано и офис оборудване;
22 служители обучени за използване на специализираното
оборудване;
Постигнато е централизиране на процеса на събиране и анализ на
информация, по отношение на фалшифицирани и подправени
документи;
Повишен е капацитетът в рамките на процедурите за граничен контрол
за идентифициране и анализ на тенденциите по отношение на
фалшиви и подправени документи.
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Дейност 5 – „Продължаване на процеса на модернизация на

комуникационните Системи на МВР с оглед подобряване и разширяване
на обмена на глас,образи и данни, осигуряване на сигурността и
надеждността на МПД на МВР и оперативна съвместимост с подобни
мрежи в зоната на ЕС”
Бенефициер –дирекция “Комуникационни и информационни системи”
Изпълнител – “Телком Инженеринг” ООД
Размер на верифицираните разходи – 782 159.73 евро;
Доставено оборудване - специализирано комуникационно оборудване, в
т.ч. хардуер и софтуер:
-базови станции по ТЕТРА стандарт;
-цифрови радиорелейни системи и радиорелейни линкове;
-приемо-предаватели;
-климатична техника;
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Постигнати са следните резултати;
•
Увеличено радио покритие в района на РДГП Елхово и РДГП Бургас
като към момента радио покритието достига 95%;
•
Увеличен брой на индивидуални разговори едновременно, както в
случаите, когато единият от двата абоната е в зоната на друга базова
станция, така и в тези, когато двата абоната са в зоната на една и
съща базова станция;
•
Увеличен брой на канали за предаване на пакетни данни;
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Дейност 6 – „Подобряване на възможностите за предоставяне на
Интернет достъп до външните граници”, фаза 2
Бенефициер –дирекция “Комуникационни и информационни
системи”
Изпълнители – “ТЕЛЕЛИНК” ЕАД и “АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
Размер на верифицираните разходи – 218 325.18 евро;
В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:
•Доставка на специализирано комуникационно оборудване;
•Инсталация, монтаж, конфигурация и интеграция на технически и
програмни средства към съществуващата инфраструктура на МВР;
•Обучени са 10 служители на бенефициера;

Фонд за външните граници

Постигнати са следните резултати:
•

•

•

Създадени са условия за Интернет свързаност до централизирани
европейски информационни системи, ползващи Интернет среда по
ГКПП на външните граници;
Заплатена годишна такса за участие в ICAO;
Осигурено е допълнително дисково пространство и строга
аутентификация на потребителите по външна граница чрез използване
на USB устройства със смарт карти;
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Дейност 7 – “Доставка на система за регистриране на МПС за
статистическо преброяване на пътникопотока на външните
граници”
Бенефициер – Главна дирекция “Гранична полиция”
Изпълнител – “Стемо” ООД
Размер на верифицираните разходи – 103 096.09 евро;
В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:
•Доставка, инсталация, монтаж и тестване на хардуерно и
софтуерно оборудване ;
•Организиране и провеждане на обучение.
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Постигнати са следните резултати:
•

•
•

•
•

Доставена и въведена в експлоатация система (хардуер и софтуер) за
регистрация на моторни превозни средства за статистическо
преброяване на пътникопотока на шест ГКПП разположени на
външните сухопътни граници (ГКПП Брегово, ГКПП Връшка чука, ГКПП
Стрезимировци, ГКПП Олтоманци, ГКПП Златарево, ГКПП Малко
Търново);
Въведен алгоритъм за статистическо преброяване на пътникопотока
на външните граници;
Чрез изградената система се получават необходимите данни за
действителния поток на преминаващите пътници на външните
граници;
Въведени са нови технологии в областта на граничния контрол при
регистрацията на моторни превозни средства;
Системата се експлоатира от подходящо обучени за целта гранични
полицейски служители;
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Дейност 8 - “Изграждане на информационна система за методично
събиране и обработка на информация за подпомагане на анализа на
риска в Главна дирекция “Гранична полиция”
Бенефициер –Главна дирекция “Гранична полиция”.
Изпълнител – “Лирекс – БГ” ООД

Размер на верифицираните разходи – 61 208,71 евро;
В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:
•Доставен и инсталиран хардуер (1 сървър и 10 работни станции) в РДГП
на външни граници;
•Доставен и инсталиран софтуер за методично събиране и обработка на
информация за подпомагане на анализа на риска в Главна дирекция
“Гранична полиция”;
•Изработена методика за анализ на информацията;
•Организиране и провеждане на обучение.
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Постигнати са следните резултати:
•

•

•
•
•

Изградена е система за методично събиране и обработка на
информация относно миграционните потоци и по-специално за
опитите за незаконно преминаване на външните граници.
Системата значително е подобрила анализа на риска и
способства за визуализация на общата ситуация на външните
граници;
Увеличени са възможностите на ГДГП за навременна реакция
при възникване на миграционни рискове;
Системата се експлоатира от подходящо обучени за целта
гранични полицейски служители;
Изработена е методика за анализ на информацията, в
съответствие с изискванията и особеностите на ГДГП.
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Дейност 9 - “Подобряване на техническата обезпеченост за

граничен контрол на ГКПП, разположени на външните граници,
съгласно Актуализирания Шенгенски каталог на ЕС за граничния
контрол по външните граници, връщането и обратното приемане”
Бенефициер – Главна дирекция “Гранична полиция”.
Изпълнител – “Оптексим” АД
Размер на верифицираните разходи – 242 540.14 евро;
В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:
•Доставени

250 броя монокулярни микроскопи и 7 броя уреди за
откриване на укрити лица в превозни средства;
•Организиране и провеждане на обучение.
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Постигнати са следните резултати:
•

•

•

•

•

Постигнато е подобряване на техническата обезпеченост за граничен
контрол на първа линия на ГКПП на външна граница, съгласно
препоръките на Актуализирания Шенгенски каталог на ЕС за гранични
контрол по външните граници, връщането и обратното приемане;
Чрез доставените мобилни системи за откриване на укрити лица, тип
туптящо сърце, е ограничено влизането на Шенгенското пространство
на лица укрити в МПС;
Чрез доставените монокулярни микроскопи е подобрен контрола на
вложените защити в документите за пътуване и откриването на
извършени фалшификации. По този начин се предотвратява
използването на неистински документи за преминаване през
граничните пунктове;
Обучени са 42 служители от РДГП Елхово, РДГП Драгоман, РДГП
Кюстендил и РДГП Бургас за работа с доставените уреди за откриване
на укрити лица в превозни средства;
Намалено е времето за извършване на граничните проверки.
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Дейност 10 - “Изграждане на авиобаза на ГДГП”,
Бенефициер –Главна дирекция “Гранична полиция”.
Изпълнители – “Инос-Сиберия” ООД (извършване на СМР) и
“Контрол инвест” ЕООД (независим строителен надзор и
инвеститорски контрол)
Размер на верифицираните разходи – 540 614,70 евро;
В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:
• Извършване на СМР съгласно изготвената проектно-сметна
документация;
• Извършване на независим строителен надзор и инвеститорски
контрол
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Постигнати са следните резултати:
•

•

Извършени са СМР по І-ва фаза от строителството на обекта –
крайният срок за изграждане на авиобаза на ГДГП е 30.06.2015 г.;
Осъществен е независим строителен надзор и инвеститорски контрол,
както и авторски надзор, в рамките на изпълнение на І-ва фаза от
изграждането на обекта.

Фонд за външните граници
Дейност 11 – „Изграждане на база на ГДГП - пристанище Созопол”
Бенефициер – Главна дирекция “Гранична полиция
Изпълнител – “Мидия” АД
Размер на верифицираните разходи – 837 363.69 евро.
Постигнати са следните резултати:
•
•
•

Изградена е база за гранично-полицейски кораби, състояща се от
административна сграда и складова част;
Самостоятелно базирани гранично-патрулни кораби;
Създадена възможност за осигуряване на оптимални условия за
непрекъснатия режим на работа на служителите в базата и
обезпечаване на корабната и навигационната техника за изпълнение
на задачите по охрана и контрол на териториалното море;
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•

•

В обема на административната сграда е осигурена
възможност за провеждане на специализирана
морска подготовка – теоретична и практическа, както
и зала за бойно-приложна и физическа подготовка;
Складовата сграда е предназначена, както за
съхранение на имущество и инструменти за корабноремонтната работилница, така и за домуване на
цистерната за зареждане на корабите с гориво и
пълнене на водолазно оборудване. Предвид факта,
че в сградата се обработва и складира обемист
инвентар е извършена доставка и монтаж на
портален кран с товароподемност 12 тона и мотокар
с товароподемност 3 тона;
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Дейност 13 - “По-нататъшно развитие на Н.ШИС (Национална компонента
на Шенгенската Информационна система) и създаване на условия за пълно
прилагане на ШИС ІІ”
Бенефициер – Дирекция “Комуникационни и информационни системи”.
Изпълнител – “Сиенсис” АД
Размер на верифицираните разходи – 1 384 347, 07 евро
В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:
-Доставка, инсталиране, интегриране, конфигуриране и пускане в
експлоатация на оборудване и софтуер за работа с Н. ШИС;
-Обучение на служители;
-Осигуряване на следгаранционна поддръжка на техническите и програмни
средства за системата и допълване на изчислителните мощности, хардуер
и софтуер за ъпгрейд на сега работещата система.
Постигнати са следните резултати:
• Доставено, инсталирано и внедрено оборудване и софтуер за нуждите на
АИС Граничен контрол и Националната компонента на ШИС; разработена
експлоатационна документация;
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•

•

•

•

Изградена технологична среда за работа с тестови версии на
работещите Национална компонента на ШИС и нейните
компоненти;
Прехвърляне на цялостната работа на Националната
компонента на ШИС върху доставеното ново оборудване;
Актуализиране на процедурите за прехвърляне на работата на
Н.ШИС в РККЦ на МВР при нарушена работоспособност на
ГККЦ на МВР;
Обучение по технически и програмни средства, използвани за
работата на Н.ШИС.
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Дейност 14 - “Прилагане на нови технологии, методи и техники за
повишаване на нивото на сигурност на използваните технологии за контрол
и наблюдение на външните граници при използване на общи ИТ ресурси от
информационните системи, осигуряващи обмен на данни с ЕС ”
Бенефициер – Дирекция “Комуникационни и информационни системи”.
Изпълнители – “Сървис центрикс” ООД
Размер на верифицираните разходи – 134 707.03 евро;
В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:
•Доставка на технически и програмни средства;
•Инсталиране, интегриране, конфигуриране и тестване на техническите и
програмни средства;
•Обучение на 10 експерта от бенефициера за работа с техническите и
програмни средства;
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Постигнати са следните резултати:
•
•

•

•

Внедрени технологии за повишаване нивото на сигурност;
Доставено специализирано оборудване и софтуер, което се
използва с цел повишаване нивото на сигурност на
информацията в корпоративни мрежи;
Разработено и внедрено решение за изграждане на PKI
инфраструктура, осигуряваща аутентикация на потребители от
активната директория, приложения и устройства от мрежата за
пренос на данни на МВР, интегрирана със съществуващата
инфраструктура;
Тестване на решението.
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Дейност 15 - “Поддръжка на доставеното програмно и техническо
осигуряване на националната визова система и интерфейсите на
Визовата информационна система на ЕС – VIS и мрежата за
консултиране на визи VISION ”
Бенефициер – дирекция “Консулски отношения” - МВнР
Изпълнител – “Индекс - България” ООД
Размер на верифицираните разходи – 464 395.95 евро;

В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:
•
Осигуряване на абонаментна поддръжка и администриране на
специализиран софтуер;
•
Доставка, инсталация, конфигуриране, тестване и въвеждане в
експлоатация на лицензи за специализиран програмен продукт
Compliance Test Tool – CompliTT за SIB-VIS за тестове на
съвместимост между Националната визова система и визовата
система на ЕС – VIS ;
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Постигнати са следните резултати:
•

•

•

Извършвана е седмична поддръжка и профилактика,
извънпланово обслужване и администриране на
специализирания софтуер SIB (Steria Interconnection box for
VIS), както и на системата за управление на бази данни Oracle
Database Enterprise Edition;
Осигурено е непрекъснато и безпроблемно функциониране на
Националната визова система (Основният и Резервният визов
център), както и непрекъсната връзка с Визовата
информационна система на ЕС
Извършено е обучение на администратори от ДКО-МВнР за
първо (базово) ниво на поддръжка на SIB-VIS, Oracle Database
Enterprise Edition и Oracle WebLogic Server Enterprise Edition.
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Дейност 16 - „Обучение на персонала на ГДГП по прилагане на правните
инструменти на Общността, както и по специфични задачи в процеса на
граничен контрол и наблюдение”
Бенефициер – Главна дирекция „Гранична полиция”-МВР
Изпълнители – Обособена позиция 1 „Специализирано обучение“ „УИГ - Партньори” ООД
Обособена позиция 2 „Чуждоезиково обучение“ - Висше училище „Нов
Български Университет“
Размер на верифицираните разходи – 285 921,18 евро
В рамките на дейността са обучени служители, от които:
•120 служители по модул „Ефикасно приложение на правните норми по
контрола на документи“;
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•

•

•
•

•

60 служители по модул „Криминалистическо разузнаване, насочено
към подпомагане на анализа на риска за осъществяване на ефективен
граничен контрол на външните граници“;
190 служители по модул „Приложение на правото на Общността по
отношение на Кодекса на Шенгенските граници, Европейския визов
кодекс и значими за ГДГП правни актове от Европейското и Шенгенско
законодателство“
150 служители в различни нива на английски, сръбски, руски и
румънски език;
Посетени са две специализирани събития от служители на ГДГП
(изложби/конференции), свързани със защитни печатни техники в
рамките на Обособена позиция 3;
В резултат на качествения учебен процес и провеждането на
аналогична дейност в рамките на Годишна програма 2012 се поддържа
високата професионална квалификация на служителите в областта на
контрола на документи за пътуване и самоличност, както и на тяхното
производство. Повишено е и нивото на информираност относно найсъвременните защити на документи;
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Дейност 19

- „Обучение на консулски служители за ефективно

прилагане на правните инструменти на ЕС в сферата на сигурността на
външните граници и по-специално Европейския визов кодекс”
Бенефициер – Дирекция „Консулски отношения“ – МВнР
Размер на верифицираните разходи – 6 040,64 евро

В рамките на дейността са изпълнени следните дейности:

• Проведен е стаж на служител на ДКО в МВнР на Полша и консулската
служба на Полша в гр. Лвов;
•Проведен е стаж на служител на ДКО в МВнР в Австрия;
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•

•

След приключване на стажовете е проведен обучителен семинар със
служители на „Национален визов център“, на който са обсъдени
резултатите от проведените стажове и придобитият опит в
прилагането на законодателството на ЕС като са изготвени и
изпратени инструкции и препоръки до консулските служби на Р.
България;
В резултат на проведените стажове са повишени практическият опит и
знанията на служители от ДКО на МВнР във връзка с общата визова
политика на ЕС: процедурата и условията за издаване на виза, право
на престой, събиране и обработване на биометрични данни,
прилагането на Визовия кодекс на ЕС, наръчника към него и
Шенгенския граничен кодекс. Установени са контакти и партньорски
отношения в областта на визовите политики с отговорните институции
на други държави – членки на ЕС и Шенген;
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ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Размер на верифицираните разходи – 153 358.95 евро
Постигнати са следните резултати:
•
Повишен административен капацитет на служителите на органите в
системата за управление и контрол на фонда – Отговорен орган,
Одитен орган, Сертифициращ орган
•
Участие в срещите на Общия комитет “Солидарност и управление на
миграционните потоци”
•
Наемане на външни оценители за оценка на проектни предложения
•
Изпълнение на ангажиментите за публичност и визуализация на
финансирането от Европейския съюз
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УСВОЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРИОРИТЕТИ:
Приоритет 1: Подкрепа за по-нататъшно постепенно изграждане на
обща система за интегрирано гранично управление, що се отнася до
проверките на хора и наблюдението на външните граници – 4 911
233.79 евро
Приоритет 2: Подкрепа за развитие и прилагане на националните
компоненти от Европейска мрежа за контрол на външните граници и
на постоянна Европейска патрулна мрежа за южните морски граници
на държавите-членки на ЕС – 1 377 978.39 евро
Приоритет 3: Подкрепа относно издаването на визи и за справяне с
незаконната имиграция, включително разкриване на фалшиви или
подправени документи чрез засилване на дейностите, провеждани от
консулските или други служби на държавите-членки в трети страни –
0.00 евро
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УСВОЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРИОРИТЕТИ:
•

Приоритет 4: Подкрепа за създаване на информационни
системи, необходими за прилагане на правните инструменти на ЕС
в областта на външните граници и визите – 1 983 450.05 евро

•

Приоритет 5: Подкрепа за ефективно и ефикасно прилагане на
съответните правни инструменти на ЕС в областта на външните
граници и визи, и в частност на Шенгенския граничен кодекс и
Европейския визов кодекс – 291 961.82 евро
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ОБЩ РАЗМЕР НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА
ПО ГОДИШНА ПРОГРАМА 2011
8 717 983 евро
От които национално съфинансиране –
2 179 495.75 евро
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

