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При подготовката си за При подготовката си за 
членство в ЕС България води членство в ЕС България води 
активна и последователна активна и последователна 
политика, за реализиране на политика, за реализиране на 
необходимите промени в необходимите промени в 
България като цяло и в България като цяло и в 
частност изграждане на частност изграждане на 
ефективно гранично ефективно гранично 

управление управление –– фактор от фактор от 
изключителна важност за изключителна важност за 

всяка държававсяка държава..



ВВ този аспект процеса на хармонизиране с този аспект процеса на хармонизиране с 
нормите и стандартите за граничен контрол нормите и стандартите за граничен контрол 
на ЕС включва цялостна реформа на самата на ЕС включва цялостна реформа на самата 
Гранична Полиция и прилагане на ново Гранична Полиция и прилагане на ново 
законодателство, демилитаризация и законодателство, демилитаризация и 
професионализация на състава и професионализация на състава и 

модернизация на техническото оборудване.модернизация на техническото оборудване.
При реализиране на тази цел бяха доразвити При реализиране на тази цел бяха доразвити 

и детайлизирани функциите, задачите и и детайлизирани функциите, задачите и 
правомощията на органите за граничен правомощията на органите за граничен 
контрол за осъществяване на граничен  контрол за осъществяване на граничен  
контрол и наблюдение на държавната контрол и наблюдение на държавната 

граница в съответствие на Конвенцията за граница в съответствие на Конвенцията за 
прилагане на Шенгенското споразумение и прилагане на Шенгенското споразумение и 

Общия наръчник на Шенген.Общия наръчник на Шенген.



При това законодателната и институционалната При това законодателната и институционалната 
реформи в граничното управление бяха реализиране реформи в граничното управление бяха реализиране 

със значителна финансова подкрепа и със значителна финансова подкрепа и 
последователни мерки за подобряване на последователни мерки за подобряване на 

техническата обезпеченост на дейностите по контрол техническата обезпеченост на дейностите по контрол 
и наблюдение на държавната граница.и наблюдение на държавната граница.

Оптималното решение в тази насока е съчетаването на Оптималното решение в тази насока е съчетаването на 
финансовата помощ по линия на финансовата помощ по линия на 

предприсъединителните фондове и особено Програма предприсъединителните фондове и особено Програма 
ФАР на ЕК с адекватно съфинансиране от държавния ФАР на ЕК с адекватно съфинансиране от държавния 

бюджет.бюджет.
По този начин се дава ясен и категоричен сигнал за По този начин се дава ясен и категоричен сигнал за 
наличието на политическа воля за изграждане на наличието на политическа воля за изграждане на 
сигурни граници и ефективно гранично управление, сигурни граници и ефективно гранично управление, 
отговарящо на високите стандарти на ЕС и Шенген.отговарящо на високите стандарти на ЕС и Шенген.



През декември 1997 г. с 
приемането на Закон за МВР 

бившата военизирана 
структура е заменена от нова 

гранична полиция. 
Новосъздадената Национална 
служба “Гранична полиция” 

(НСГП) е обособена като 
специализирана полицейска 

служба за охрана на 
държавната граница и 
контрол за спазването на 

граничния режим;

ГраничнаГранична полицияполиция



МИНИСТЕРСТВО НА 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАЦИОНАЛАНА СЛУЖБА
“ПОЛИЦИЯ”

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
СИГУРНОСТ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ПОЖАРАНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАШИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ
“ПОЛИЦИЯ”

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
“ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРЕВЕНЦИЯ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
ЖАНДАРМЕРИЯ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО ОПЕРАТИВНО 
ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СОБТ
СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТРЯД 
ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА

СПЕЦИАЛИЗИРАН АВИАЦИОНЕН ОТРЯД

ОтОт май 2006 г. с приемането на май 2006 г. с приемането на 
действащия и в момента Закон действащия и в момента Закон 
за МВР, НСГП е обособена за МВР, НСГП е обособена като като 
Главна Дирекция “Гранична Главна Дирекция “Гранична 

полиция”полиция” в състава на в състава на 
Генерална Дирекция “Полиция” Генерална Дирекция “Полиция” 

от Национална служба от Национална служба 
“Полиция”“Полиция”--МВРМВР



СпециализираноСпециализирано охранително и охранително и 
оперативно оперативно –– издирвателно звено издирвателно звено 
на МВР за охрана на държавната на МВР за охрана на държавната 
граница и контрол за спазването граница и контрол за спазването 

на граничния режимна граничния режим

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА “ПОЛИЦИЯ” НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА “ПОЛИЦИЯ” 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”



ФункцииФункции и задачи изпълнявани от ГПи задачи изпълнявани от ГП
•• охранаохрана и контрол на Държавната граница, издирване на търсени лица и и контрол на Държавната граница, издирване на търсени лица и 

автомобили, предаването на компетентните власти;автомобили, предаването на компетентните власти;

•• контрол над преминаващите Държавната граница, лица и превозни контрол над преминаващите Държавната граница, лица и превозни 
средства и задържане при констатирани закононарушения;средства и задържане при констатирани закононарушения;

•• контрол, проверка и задържане на български и чуждестранни контрол, проверка и задържане на български и чуждестранни 
плавателни съдове, нарушили правилата за спиране и пребиваване вплавателни съдове, нарушили правилата за спиране и пребиваване в
териториалното море, вътрешни морски води и принадлежащите й териториалното море, вътрешни морски води и принадлежащите й 
крайбрежни зони;крайбрежни зони;

•• контрол, проверка на български и чужди самолети в зоната на контрол, проверка на български и чужди самолети в зоната на 
летищата при наличие на нарушения на граничния режим, заплаха залетищата при наличие на нарушения на граничния режим, заплаха за
сигурността, съвместни действия със специализираните служби;сигурността, съвместни действия със специализираните служби;

•• съвместно с Митниците задържане на незаконно преминали стоки и съвместно с Митниците задържане на незаконно преминали стоки и 
лица през ГКПП;лица през ГКПП;

•• извършване проверка за оръжие, взривни вещества и други извършване проверка за оръжие, взривни вещества и други 
общоопасни средства на лица и транспортни средства при общоопасни средства на лица и транспортни средства при 
преминаването на Държавната граница и при полети на гражданскатапреминаването на Държавната граница и при полети на гражданската
авиация;авиация;

•• оперативен контрол, разкриване и участие в процедурите по оперативен контрол, разкриване и участие в процедурите по 
разкриване на престъпления и други нарушения в граничните зони, разкриване на престъпления и други нарушения в граничните зони, 
осигуряване на защита на Държавната граница в съответствие със осигуряване на защита на Държавната граница в съответствие със 
Закона.Закона.



ЗониЗони и обекти за осъществяване и обекти за осъществяване 
функциите на ГПфункциите на ГП

•• ГраничнаГранична зона;зона;

•• Зона на ГКПП;Зона на ГКПП;

•• Международни летища и пристанища;Международни летища и пристанища;

•• Вътрешните морски води;Вътрешните морски води;

•• Териториалното море;Териториалното море;

•• Прилежащата зона;Прилежащата зона;

•• Континенталния шелф;Континенталния шелф;

•• Българската част на р. Дунав;Българската част на р. Дунав;

•• Другите гранични реки и водоеми.Другите гранични реки и водоеми.



СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

Главна Дирекция “Гранична 
полиция”

Регионални гранични служби

Гранични полицейски участъци

Бази Гранично-полицейски Кораби

Гранични контролно 
пропускателни пунктове



ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА НА НСГП
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МорскатаМорската граница и съответните граница и съответните 
пристанища са в зоната за пристанища са в зоната за 
отговорност на Регионална отговорност на Регионална 
Гранична служба БургасГранична служба Бургас

BURGAS
Regional Border Service Burgas

BLACK SEA BORDER 
COORDINATION AND INFORMATION

CENTRE

Regional Border Service Burgas
BLACK SEA BORDER 

COORDINATION AND INFORMATION
CENTRE



BLACK SEA BORDER 
COORDINATION AND
INFORMATION CENTRE

ЧЕРНОМОРСКИЯT ГРАНИЧЕН 
КООРДИНАЦИОНЕН И ИНФОМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР Е ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ОРГАН 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 
С НАЦИОНАЛНИТЕ ГРАНИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

НА ЧЕРНОМОРСКИТЕ ДЪРЖАВИ



МОРСКИ СИЛИ:

Групи Гранично полицейски кораби,
дислоцирани в Бургас и Варна.

Мобилна група за бордови контрол



Наблюдението на корабния трафик в Наблюдението на корабния трафик в 
териториалното море е важна част от осъществяването на териториалното море е важна част от осъществяването на 
граничния контрол в териториалното мореграничния контрол в териториалното море.  .  

То се осъществява от Постове за техническо и То се осъществява от Постове за техническо и 
визуално наблюдение (ПТВН), които са подчинени на визуално наблюдение (ПТВН), които са подчинени на 
Базата гранично полицейски корабиБазата гранично полицейски кораби..

ПТВН са оборудвани с модерни радарни станции ПТВН са оборудвани с модерни радарни станции 
позволяващи наблюдението на позволяващи наблюдението на 8585--90% 90% от от 
териториалното море за средни целитериториалното море за средни цели ии 80% 80% от от 
прилежащата зона за големи целиприлежащата зона за големи цели..

ПОСТОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО И ВИЗУАЛНО 
НАБЛЮДЕНИЕ



РАДАРНО ОБОРУДВАНЕ НА ПОСТОВЕТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО 
И ВИЗУАЛНО НАБЛЮДЕНИЕ



NBCCI

ПТВН

Център за събиране и 
анализиране на информа-
цията от 12-те ПТВН за 
корабния трафик 
в териториалното море.



МОБИЛНИ ПАТРУЛИ ОТ ГПУ БУРГАС, ВАРНА, 
ЦАРЕВО И БАЛЧИК ИЗПЪЛНЯВАЩИ СВОИТЕ
ЗАДАЧИ ПО КОНТРОЛА И СПАЗВАНЕТО  НА 
ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ.

БРЕГОВИ СИЛИ:



РечнатаРечната граница и граница и 
съответните пристанища са в съответните пристанища са в 
зоните за отговорност на зоните за отговорност на 

Регионални Гранични служби Регионални Гранични служби 
Русе и ВидинРусе и Видин

ВИДИН

СОФИЯ

РУСЕРЕКА ДУНАВ



ОРГАНИЗАЦИЯТАОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОХРАНАТА Е НА ОХРАНАТА Е 
ИЗГРАДЕНА НА БАЗА ИЗГРАДЕНА НА БАЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БРЕГОВИ СИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БРЕГОВИ СИЛИ 
И СТАЦИОНАРНИ ПОСТОВЕ ЗА И СТАЦИОНАРНИ ПОСТОВЕ ЗА 
ТЕХНИЧЕСКО И ВИЗУАЛНО ТЕХНИЧЕСКО И ВИЗУАЛНО 
НАБЛЮДЕНИЕ СТРУКТУРНО НАБЛЮДЕНИЕ СТРУКТУРНО 

ПОДЧИНЕНИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОДЧИНЕНИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ 
ГРАНИЧНИ СЛУЖБИГРАНИЧНИ СЛУЖБИ

ВИДИН РУСЕРЕКА ДУНАВ



ПОСТОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО И ВИЗУАЛНО 
НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОТЕЖЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ ОТ РЕКА ДУНАВ

ВСИЧКИ ПОСТОВЕ СА ОБОРУДВАНИ СЪС 
СЪВРЕМЕННИ БРЕГОВИ РЕЧНИ РАДАРИ 
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ.



ВИСОКОСКОРОСТНИ ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКИ 

КАТЕРИ ЗА КОНТРОЛ НА КОРАБНИЯ 

ТРАФИК ПО РЕКА ДУНАВ



TBS – TETRA base station
Базова станция

TBS
Шейновец

TBS
Дервишка 
могила

TBS
Лесово

Изградена е нова мощна комуникационна 
система TETRA. Чрез нея информацията за 
всяко издирвано лице достига мигновено до 
граничните полицейски патрули.



ПриоритетиПриоритети нана ГП по противодействие на:ГП по противодействие на:

•• НелегалнатаНелегалната миграция през държавната граница, във миграция през държавната граница, във 
всичките й проявни форми;всичките й проявни форми;

•• Контрабандата на хора, стоки и МПС;Контрабандата на хора, стоки и МПС;
•• Трансграничната престъпност;Трансграничната престъпност;
•• Недопускане на терористични действия в зоните за Недопускане на терористични действия в зоните за 
отговорност на службата;отговорност на службата;

•• Проявите на корупция и дисциплинарни нарушения. Проявите на корупция и дисциплинарни нарушения. 



•• ГраничнитеГраничните контролноконтролно--
пропускателни пунктове пропускателни пунктове 
са от найса от най--невралгичните невралгичните 
точки по държавната точки по държавната 
границаграница;;

•• НайНай--честите опити за честите опити за 
нелегално проникване в нелегално проникване в 
България на хора от България на хора от 
рискови в емиграционно рискови в емиграционно 
отношение страни се отношение страни се 
правят именно там. Това правят именно там. Това 
става чрез използването става чрез използването 
на фалшиви паспорти и на фалшиви паспорти и 
визи. визи. 



ОбучениеОбучение, подготовка и преподготовка, подготовка и преподготовка
•• ОбщественатаОбществената значимост на значимост на 
дейността на ГП, изисква висока дейността на ГП, изисква висока 
професионална квалификация на професионална квалификация на 
служителите. Новоназначени служителите. Новоназначени 
сержанти в ГП се обучават в сержанти в ГП се обучават в 
Центъра за специализация и Центъра за специализация и 
професионална подготовка професионална подготовка 
Пазарджик. Пазарджик. 

•• Центърът дава първоначална Центърът дава първоначална 
професионална подготовка на професионална подготовка на 
граничните полицаи, както е граничните полицаи, както е 
изискването на закона и изискването на закона и 
документът, който те получават документът, който те получават 
за придобита правоспособност, за придобита правоспособност, 
им дава възможност да работят в им дава възможност да работят в 
структурите на Гранична полицияструктурите на Гранична полиция

•• Там повишават квалификацията Там повишават квалификацията 
си и действащи офицери и си и действащи офицери и 
сержанти.сержанти.



МеждународноМеждународно сътрудничествосътрудничество

•• ПредстоящотоПредстоящото присъединяване присъединяване 
на Р България към ЕС на Р България към ЕС 
предполага използването на предполага използването на 
съвременни форми за охрана на съвременни форми за охрана на 
държавната граница и държавната граница и 
задълбочаване на граничнозадълбочаване на гранично--
полицейското сътрудничество полицейското сътрудничество 
със съседните страни.със съседните страни.

•• Географското разположение на Географското разположение на 
България и необходимостта от България и необходимостта от 
противодействие на противодействие на 
организираната престъпност в организираната престъпност в 
международен мащаб налага международен мащаб налага 
необходимостта от близко необходимостта от близко 
взаимодействие с държавите от взаимодействие с държавите от 
ЕС и Черноморския регион. ЕС и Черноморския регион. 


