
 
 
 
 
 
 
   
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 
 

ПРОГРАМА ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ 
В ПОДКРЕПА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 

ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО
/съгласно решение от 14.01.2011 г. на Народното събрание/

 
 

Настоящият документ съдържа конкретни външнополитически действия на парламента 
в подкрепа на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, 
като се базира на 5 основни отправни точки: 

1. Действия по линия на сътрудничеството между комисиите по европейски въпроси 
и комисиите по външна политика към националните парламенти на държавите, 
страни по Шенгенското споразумение;

2. Действия по линия на групите за приятелство и международните делегации на 
държавите, страни по Шенгенското споразумение;

3.Действия по линия на сътрудничеството между Народното събрание и 
европейските институции, в частност с Европейския парламент и отделните 
политически семейства в него;

4.Действия във връзка с провеждането на информационна кампания за 
популяризиране на темата „Шенген” сред българското общество и отразяване 
напредъка на страната по покриване на техническите критерии с участието на 
гражданския сектор и медии;

5. Представяне на регулярна информация от страна на изпълнителната власт за 
напредъка на България в изпълнението на критериите за присъединяване към 
Шенгенското пространство. 

 
Предвидени инициативи за месец февруари 2011г.:

 
11.02.2011г. 
Участие на председателя на Комисията по европейски въпроси и контрол на 
европейските фондове в заседанието на КОСАК - форум на председателите на 
комисиите по европейски въпроси в националните парламенти;
 
11.02.2011г. 
Среща на народни представители в Българския парламент с европейския комисар по 
вътрешни работи г-жа Сесилия Малмстрьом; 

 
16.02.2011г.
Среща на Комисията по външна политика и отбрана с парламентарната комисия по 
външна политика на Румъния и приемане на обща декларация относно кандидатурата 
на двете държави за присъединяване към Шенгенското пространство;
 
22-24.02.2011г. 
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Среща на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и 
Комисията по външна политика и отбрана с докладчика по „Шенген” в комисията 
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи /LIBE/ на Европейския 
парламент г-н Карлуш Коелю;
 
25.02.2011г.
Среща на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и 
Комисията по външна политика и отбрана с председателя на Европейския съвет г-н 
Херман ван Ромпой. 
 
До края на месец февруари 2011г.:

● Отправяне на формални покани до парламентите на държавите, страни по 
Шенгенското споразумение;

● Изготвяне на работен документ от изпълнителната власт, в който да е ясно 
какво е направено досега, какво се прави в момента и какъв е графика 
за следващите действия на страната по покриване на критериите за 
присъединяване към Шенген. Документът трябва да се обновява поне един 
път в месеца и своевременно при настъпване на съществени промени, и да се 
разпространява до заинтересованите народни представители, председатели 
на комисии, български депутати в Европейския парламент, министри и зам. 
министри, посланици на България в ЕС; 

● Отправяне на предложения до националните парламенти на държавите, страни 
по Шенгенското споразумение за посетителски делегации от българския 
парламент.

 
Предвидени инициативи за месец март/април 2011 г.:

 
8.03.2011г.
Публична лекция на посланика на Франция под егидата на Атлантическия клуб в 
България с предложение за участие от ръководствата на Комисията по европейски 
въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и 
отбрана.
 
През месец март / април 2011г.:
 

● Очакване на потвърждение за посещение от парламентарни делегации на 
държавите, страни по Шенгенското споразумение;

Оправени покани в края на 2010г. :
- До г-н Жан Бизе, Председател на Комисията по европейски въпроси към Сената 
на Република Франция;
- До г-н Пиер Лекийе Председател на Комисията по европейски въпроси към 
Националното събрание във Франция;
- До г-н Гюнтер Крихбаум, Председател на Комисията по въпросите на 
Европейския съюз към Бунтестага на Германия;
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- До ръководството на групата за приятелство с България към Сената на Република 
Франция;

 
● Представяне на информационни материали във връзка с приемането на 

България в Шенгенското пространство на посетителите на парламента в 
Европейския кът;

● Популяризиране на парламентарните инициативи по Шенген чрез пресцентъра 
на Народното събрание и установяване на пряк контакт с кореспондентите на 
български медии в на държавите, страни по Шенгенското споразумение;

● Организиране на срещи с чуждестранни медии както в България, така и при 
всяко едно от посещенията в програмата с цел предоставяне на коректна 
информация и данни, които да фигурират при медийни отразявания по темата; 

● Организиране на интервюта и лични мнения на парламентаристи в основни 
български, европейски и международни печатни издания и телевизии.

 
В средата на месец март 2011г.:
Среща на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и 
Комисията по външна политика и отбрана с посланиците на държавите, страни по 
Шенгенското споразумение, представители на Министерство на вътрешните работи /
МВР/ и Министерство на външните работи;
 
В средата на месец март 2011г.:
Работно посещение на народни представители от Комисията по европейски въпроси 
и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана на 
ГКПП «Капитан Андреево» с представители на МВР;
 
До края на месец март / началото на месец април 2011г.:
Посещение на делегация от български народни представители в Брюксел, включващо 
провеждането на следните срещи: 
 

● Подготвителна среща в Постоянното представителство на Република България;
● Среща с българските членове на Европейския парламент и представители на 

отделните политически семейства;
● Среща с докладчика по «Шенген» в Европейския парламент Карлуш Коелю и 

членове на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи /
LIBE/;

● Среща с представители на Съвета, работещи по „Шенген”.
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