
Оказване на помощ 
на националните 

правоприлагащи и 
административни 
органи за по-добра 

защита на Шенгенското 
пространство, борба 

с престъпността 
и установяване на 

местоположението на 
изчезнали лица.

Имате въпроси относно ЕС?
Europe Direct е услуга, предназначена да ви 

помогне да намерите отговори на въпросите, 
които си задавате за Европейския съюз.

Единен безплатен номер (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Някои мобилни оператори не разрешават достъп до 
номера, започващи с 00 800, или могат да таксуват тези 

обаждания.
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Допълнителна информация за SIS II и за вашите права ще 
намерите на:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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Какво представлява Шенгенското 
пространство?
Шенгенското пространство обхваща голяма част от кон-
тинента Европа, в който граничния контрол на общите въ-
трешни граници е премахнат. Участващите държави прилагат 
общи правила за граничен контрол на външните граници 
на Шенгенското пространство, както и по въпроса за изда-
ването на визи и за сътрудничеството между полицейски-
те и  съдебните органи в наказателното правораздаване 
(вж.  Интернет страницата, посочена в края на тази брошура, 
за списък на държавите от Шенгенското пространство).

Какво представлява Шенгенската 
информационна система (SIS)?
Шенгенската информационна система (и второто поколе-
ние на системата — SIS II) стои в основата на шенгенското 
сътрудничество. Тя представлява информационна система, 
която позволява на националните органи за граничен кон-
трол, митническите и полицейските власти, отговарящи за 
проверките, които се извършват както на външните граници, 
така и в рамките на Шенгенското пространство, да подават 
„сигнали“ за издирвани лица или лица в неизвестност, загубе-
ни и откраднати вещи, като например откраднати превозни 
средства и документи. Така че SIS II продължава да изпълнява 
важната роля, свързана с компенсиране на премахването на 
вътрешния граничен контрол и улеснява свободното движе-
ние на хора в рамките на Шенгенското пространство.

SIS II предоставя информация за лица, които нямат право на 
влизане или престой в Шенгенското пространство или кои-
то са издирвани във връзка с криминални прояви. SIS II също 
така съдържа информация за лица в неизвестност, особено 
деца или други уязвими лица, които се нуждаят от защита. 
В системата SIS II се съхраняват и данни за определени пред-
мети, като например автомобили, огнестрелни оръжия, лод-
ки, както и за документи за самоличност, които могат да са 
били изгубени, откраднати или използвани за извършване на 
престъпно деяние.

Основното е, че митническите, полицейските, съдебните ор-
гани или съответният административен орган в дадена дър-
жава може да подаде сигнал, в който се описва издирваното 
лице или предмет. Причините за подаване на сигнал са:

•  да се откаже достъп на лица, които нямат право да влизат 
или да пребивават на територията на Шенгенското прос-
транство;

•  да се открие и задържи лице, за което е издадена евро-
пейска заповед за арест;

•  да се помогне при установяването на местоположението 
на лица по искане на съдебни или правоприлагащи ор-
гани;

•  да се открие и осигури защита на лице в неизвестност;
•  да се намери изгубено или откраднато имущество.

Данните, които се съхраняват в SIS II, са данни, необходими 
за идентифицирането на дадено лице (включително снимка 
и пръстови отпечатъци), както и информация, свързана с по-
дадения сигнал (включително действието, което да се пред-
приеме). 

Кои органи имат достъп до данни от SIS II?
Достъпът до SIS II е разрешен единствено за националните 
правоприлагащи, съдебни и административни органи. Тези 
органи имат право на достъп единствено до данни от SIS II, 
които са им необходими за изпълнение на конкретни задачи. 
Европейските агенции ЕВРОПОЛ и ЕВРОЮСТ имат ограниче-
ни права за достъп с цел извършване на определени видове 
запитвания.

Как се гарантира защитата на личните 
данни?
Органите във всяка държава, която използва SIS II, са задълже-
ни да проверяват качеството на информацията, която въвеж-
дат в системата. В Шенгенското пространство съществуват 
стриктни изисквания за защита на данните. Ако в системата 
се съхраняват лични данни на определено лице, последното 
има право да поиска достъп до тези данни, както и да прове-
ри дали данните са точни и са въведени по законосъобразен 
начин. Ако това не е така, съответното лице има право да по-
иска коригиране или заличаване на данните му.

Достъп може да бъде отказан единствено, когато това е не-
обходимо за изпълнението на законовоустановена задача, 
свързана със сигнал и за да се защитят правата и свободите 
на други хора. 

Какво се случва, ако с името ми е 
злоупотребено от някое лице, което е 
свързано с престъпление или с незаконно 
влизане в Шенгенското пространство?
Понякога се използва фалшива самоличност за извършване-
то на престъпления или при опити за влизане или пребива-
ване в Шенгенското пространство. Тази злоупотреба често 
пъти е свързана с изгубени или откраднати документи за 
самоличност. Ако подобна ситуация доведе до въвеждане на 
сигнал в SIS II, това може да причини затруднения на лицето, 
чиято самоличност е открадната. В тази връзка, обаче, са въ-
ведени подробни процедури, които имат за цел да защитят 
интересите на такива невинни лица (вж. по-долу).

Как да подадете заявление за достъп, 
коригиране, заличаване и в случай 
на злоупотреба с вашите лични данни.
Ако смятате, че с вашите лични данни е злоупотребено, че те 
имат нужда от коригиране или че трябва да се заличат, мо-
жете да поискате достъп във всяка държава от Шенгенското 
пространство, като се свържете с компетентния орган (по 
принцип това е националния орган за защита на данните 
или органът, който отговаря за качеството на националните 
данни, въведени в SIS II). Ако сте извън Шенгенското прос-
транство, можете да се свържете с консулството на държава 
от Шенгенското пространство в държавата, в която живеете 
понастоящем. Ще бъдете информирани за резултата от ваше-
то искане най-късно в рамките на три месеца.

Допълнителна информация за SIS II и за вашите 
права ще намерите на:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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