
Професия 
ГРАНИЧЕН 
ПОЛИЦАЙ

Кариерно ориентиране



Гранична 
полиция

История

През 1887 година министър-

председателят и министър на 

вътрешните дела на Княжество 

България Стефан Стамболов внася в 

Народното събрание законопроект за 

погранична стража. Законът 

предвижда охрана на границите на 

държавата ни.



Исторически 
снимки



Гранична 
полиция днес

От 1997 г.

В контекста на подготовката си 

за членство в ЕС България води 

активна и последователна 

политика за подобряване на 

граничния контрол с оглед 

постигане на европейските/ 

шенгенските стандарти в тази 

област. Ключов приоритет за 

страната е подготовката й за 

бъдеща външна граница на 

Европейския съюз и 

произтичащите от това 

ангажименти.



Главна 
дирекция 
„Гранична 
полиция“ 
изпълнява 
следните 
задачи:

Охранява държавната граница и контролира спазването на 
граничния режим;

Открива и задържа нарушители на държавната граница, 
издирвани лица и транспортни средства и ги предава на 
компетентните органи, не допуска преминаването през 
граничните контролно-пропускателни пунктове на лица със 
забрана за влизане и излизане от страната;

Осъществява граничния режим и контрол на преминаващите 
през границата на страната лица и транспортни средства;

Осъществява контрол по спазването от българските и 
чуждестранните кораби и плавателни средства на 
установения ред за плаване и пребиваване в 
териториалното море, вътрешните морски води и 
българската част на река Дунав;

Извършва проверка за оръжие, взривни вещества и други 
общоопасни средства на лица и транспортни средства при 
преминаване на държавната граница и при полети на 
гражданската авиация.



Приоритетите 
в дейността 
на „Гранична 
полиция“ са 
насочени към 
противодейст
вие на:

Нелегалната миграция през държавната 
граница във всичките ѝ проявни форми;

Контрабандата на хора;
трафика на хора с цел сексуална 
експлоатация;

Използването на неистински, 
преправени или документи с невярно 
съдържание за преминаване на 
държавната граница;

Трансграничната престъпност.



Обучение и 
квалификация 
на служителите 
от Главна 
дирекция 
„Гранична 
полиция“

В учебните заведения на МВР се 

извършва обучение и 

квалификация – Академията на 

МВР и центровете за 

специализация и професионална 

подготовка. В съответствие с 

Концепцията за развитие на 

Главна дирекция „Гранична 

полиция“ през 2000 г. е създаден 

„Център за специализация и 

професионална подготовка“–

Пазарджик, съгласно 

изискванията на съвременното 

гранично обучение.



Обучение и квалификация

Обучението в центъра има практическа насоченост, ориентирано е към създаване на 
умения за работа в екип и стремеж за формиране на социална, професионална и 
методическа компетентност на граничните полицаи. В подготовката на 
новоназначените сержанти са включени  професионално насочени теми, 
включително и такива, които са свързани с Европейското международно право, 
Международната система за защита правата на човека и др. В занятията се 
осъществява междупредметна връзка и преподаване в екип  - обучение, 
предполагащо възприемането на определена материя от множество точки: правна, 
процесуална, тактическа и психологическа. В програмата на курсовете за 
първоначална професионална подготовка е включено чуждоезиково обучение по 
английски, немски и френски език. В Академията на МВР новоназначените сержанти 
получат чуждоезикова подготовка по турски, гръцки, сърбохърватски и румънски 
език.
Професионалната квалификация на служителите се поддържа и чрез професионално 
обучение без откъсване от работа, което включва: специална, практическа, 
физическа, бойно-приложна и стрелкова подготовка.



Гранична полиция днес



От години граничните 
полицаи в България 
използват кучета, за 
да им помагат в 
тежката работа. 
Отрядите с животни са 
пълноправна част от 
органите на реда.



Най често срещани са 
полицейските кучета 
от порода немска или 
белгийска овчарка. Те 
се подлагат на 
сериозно обучение 
още от малки. Силни 
техни страни са 
пъргавина, интелект и 
преданост.

http://drive.google.com/file/d/1ygtKJxZbgRe8j0A-SiU80zcGKKgOshir/view
http://drive.google.com/file/d/1ygtKJxZbgRe8j0A-SiU80zcGKKgOshir/view


Тренировките са 

ежедневни за кучетата 

полицаи. Те се обучават 

да откриват взривни 

вещества, различни 

видове наркотици и 

изчезнали хора.  

Специализираните 

животни не са агресивни 

.



Официалният празник 
на Национална 
служба „Гранична 
полиция“ се чества 
всяка година 

22 декември



Ползвани 
ресурси:

https://www.mvr.bg/gdgp/%D0%B4%D0%B8%

D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%

D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
/third_period

Информацията е 

взаимствана от страницата 

на Министерство на 

вътрешните работи 

Главна дирекция „Гранична 

полиция“

https://www.mvr.bg/gdgp/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/third_period

