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Abstract: The National Police Service is public structure part of executive authority and the Ministry of Interior. 

The National Police service is responsible for combating general crimes and supporting the public order, it also 

supports citizens, state bodies and organizations implementing their rights and interests. In order to fulfill the 

dynamically changing environment the police officers must have and maintain quality professional training. The 

training of the police officers could not be separated from the overall appearance of the development of the 

sector in all of its directions. The professional training of the officers is tidily connected to the education sector 

of the overall state policy and most of all the formulation of the set up and practices to accomplish professional 

knowledge and education. The teaching methods by which the police officers gain their professional knowledge 

need to be improved. Change is needed in order to respond the fast changing social situation and the expectations 

of the citizens for strong professional and respectful authority. 
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олицията е държавна структура, част от изпълнителната власт, която 

отговаря за прилагането на закона и поддържане на обществения ред, 

противодействие на престъпността, оказване на съдействие на гражданите, 

държавните органи и обществените организации при осъществяване на законните им 

права и интереси. За да могат да отговорят на новите нормативни  изисквания и 

динамично променяща се обстановка, полицейските служители следва да имат и 

поддържат качествена професионална подготовка. Обучението на полицейските 

служители не може да се разглежда изолирано от цялостната визия за развитието на 

сектора във всичките му направления. Професионалната подготовка на служителите в 

МВР е обвързана с цялостната държавна политика в образователната сфера и най-вече 

– за формулирането на постановките и практиките за получаването на  

професионалното образование и обучение.   

Професионалното обучение на полицейските служителите е организирано 

съгласно  НАРЕДБА № 8121з-433 от16 март 2017 г. за професионалното обучение на 

служителите от Министерството на вътрешните работи [1], с която се определя редът 

за планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на професионалното 

обучение и редът за провеждане на проверките за оценяване на нивото на 

професионалната подготовка на държавните служители от Министерството на 

вътрешните работи. В тази наредба е посочено, че за придобиването на 

професионална квалификация във връзка с изпълнението на длъжностните си 

задължения по основните задачи и дейности на Министерството на вътрешните 

работи (МВР) и за развитие в професионалната кариера на  служителите в МВР , се 

планира, организира и провежда професионално обучение с откъсване от работа.  

Професионалното обучение с откъсване от работа се реализира чрез курсове за:  
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1. първоначално професионално обучение; 

2. повишаване на професионалната квалификация; 

3. професионална специализация. 

Професионалното обучение с откъсване от работа се извършва в Академията на 

МВР (АМВР), научноизследователските и научно-приложните институти на МВР и 

обучаващите звена на МВР, /ЦСПП/ – центрове за специализация и професионална 

подготовка. Учебната програма и тематичният план за това обучение се утвърждават 

от ректора на АМВР. В учебно плановата документация [2] е посочено, че етапите на 

първоначалното професионално обучение са базов и специализационен, включващи 

самостоятелни теоретични и теоретико-практически модули и практически стажове. 

През базовия етап се придобиват фундаментални теоретико-практически знания за 

изпълнение на задачите и дейностите на основното структурно звено. През 

специализационния етап се придобиват знания и умения за изпълнение на 

длъжностните задължения на длъжностите от професионалното направление, за което е 

спечелен конкурсът.  

В пресконференция пред медиите на 29.09.17г. по повод изнесена статистика, че с 

27% са се увеличили нападенията над униформени служители, министърът на 

вътрешните работи Валентин Радев заявява: „Нашето задължение и това, което ние 

можем да направим, е да обучим, да акцентираме на полицаите точно как да 

използват, включително оръжие, когато се самоотбраняват. Или други помощни 

средства, или дори без средства”. Това негово изказване,  присъствал журналист 

коментира: „Защо полицаите имат нужда от подобно обучение, след като то е основна 

част от професионалната им характеристика, не стана ясно. Те би трябвало да 

получават такава подготовка преди да излязат на улиците, и опреснителни курсове по 

време на цялата си кариера”. Нападенията са се увеличили не защото криминогенната 

обстановка се е влошила или защото  престъпниците са станали по дръзки, а защото 

полицаите са по- неподготвени. Такава констатация правят и членове на СФСМВР  в 

интервю от поредицата „Цената на сигурността" [3], която се реализира в партньорство 

между най-големия синдикат на работещите в системата на МВР СФСМВР и 

Actualno.com – там се дискутират проблемите свързани с обучението и 

професионалната подготовка на служителите в МВР. Разглеждат се възможностите за 

подобряване на условията на работа и повишаване на квалификацията на кадрите. 

Според Нелсън Мандела, именно образованието е най-силното оръжие за промяна. 

Това важи в пълна сила и за системата на МВР. Ако искаме по-квалифицирани кадри и 

повече ефективност, именно адекватното обучение на служителите е начинът да го 

постигнем. Известният писател Айзък Азимов твърди, че образованието не е нещо, 

което може да бъде завършено. Този ключов аспект се оказва неглижиран от 

управляващите МВР с години, които не създават условия, позволяващи подобряване на 

уменията и компетенциите на работещите в системата. В това интервю председателят 

на УС на СФСМВР Валентин Попов, зам.-председателят на УС на СФСМВР Илия 

Кузманов, зам.-председателят на УС на СФСМВР Радка Павлова, зам.-председателят на 

УС на СФСМВР Илия Хрисимов, Евгени Крумов, учредител на СФСМВР, 

председателят на СД37 на СФСМВР Емилиян Недялков посочват следните проблемите 

свързани с обучението и професионалната подготовка във ведомството [3]:  

1. Обучението е формално. В МВР и към настоящия момент се провеждат 

обучения на служители, но те са формални. Събират се и провеждат някаква форма на 

дискусия или ако е физическа подготовка – разходка в планината. Горе-долу с това се 
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изчерпва обучението на действащите служители. Формалното изпълнение не позволява 

придобиване на нови умения, което е от съществено значение за ефективността на 

служителите. В същото време има служители, които не са получавали възможност за 

допълнителна квалификация с десетилетия.  

2. Проблеми с първоначалното обучение – когато един служител постъпи на 

работа в МВР, има задължително първоначално обучение от 6 до 9 месеца, което 

трябва да премине. За съжаление, то също е сведено до абсолютния минимум. Липсва 

необходимото ниво на подготовка  по отношение на стрелба, физическа и теоретична 

подготовка, което да позволи на служителя да е ефективен при изпълнение на 

служебните си задължения. Това води до процес на обучение, който продължава 

паралелно с практиката и отнема 1-2 години, в които служителят не е пълноценен.  

3. Обучението по стрелба – истината е, че в МВР се стреля много по-малко, 

отколкото трябва да се стреля. В същото време, доброто боравене с оръжие е основна 

предпоставка за спасяване, а не за отнемане на човешки живот. Стрелбите се провеждат 

в добрия случай веднъж в месеца и с много ограничено количество боеприпаси. Всички 

тези фактори водят до лоши резултати при боравенето с оръжие от страна на 

служителите.  

4. Физическата подготовка – Следващия път, когато видите полицай с наднормено 

тегло се замислете, че този човек работи на ненормирано работно време, няма достъп 

до адекватни съоръжения за поддържане на физическа форма на работа и често работи 

и извънредно поради дефицита на кадри в системата. Изпити обаче се провеждат, макар 

да няма условия за подготовка. Още по-трагичното е, че тези изпити имат нормативи, 

които са еднакви за всички, независимо от възрастта им. 

5. Кариерното развитие и обучението – Теоретично, кариерното израстване в МВР 

би следвало да е свързано с допълнителната квалификация и умения придобити от 

служителите. Обучението би трябвало да разширява възможностите и да увеличава 

капацитета на служителя. За съжаление това не е така. Няма реална връзка между 

кариерното развитие в МВР и обучението на кадрите.  

Участниците в интервюто говорят за стрелкова и физическа подготовка, защото са 

специалисти в това направление, но проблемите са същите и с полицейската тактика, 

която се явява обединител на цялостната подготовка на полицая. Не е възможно 

служител със слаба стрелкова, физическа, психологическа или правна  подготовка да 

покаже отлични резултати по полицейска тактика. В цитираната по горе наредба [1] е 

регламентирано, че след първоначалното обучение за придобиване на професионална 

компетентност, следва и продължаващо обучение, но докато за стрелковата и 

физическа подготовка е регламентирано колко часа месечно да се провеждат, то 

полицейската тактика влиза в специализираната полицейска подготовка и дели шестте 

часа месечно/ регламентирани в програмата за обучение на полицейските служители по 

специализирана полицейска подготовка без откъсване от работа/  с административната, 

правната и психологическа подготовки, което е крайно недостатъчно. 

Освен това поне две теми са спуснати от старшата структура, които задължително 

трябва да бъдат разгледани. Вече е ясно, че часове за полицейска тактика няма или ако 

има някакъв инцидент, се прави показ на определени действия от полицаите от 

„групите за задържане” и с това приключва всичко.  

Именно чрез използването на сюжетните ролеви игри обучаемите ще се научат да 

мислят и действат съобразно обстановката, а не да се придържат строго към 

определени статични положения. 
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 В момента обучението по специална полицейска тактика се извършва по стара 

френска програма за подготовка на полицаи адаптирана за нашите условия. В нея е 

заложено обучение чрез изучаване на определени казуси, които френският научен 

институт към министерството на вътрешните работи е преценил, че са най-често 

срещани и на тяхна база следва да се извършва обучението. В хода на обучението, 

ръководството на френската полиция се натъква на пропуски - незнанието на 

патрулните полицаи как да отработят сигнала за „Намерен труп” например. Това налага 

разработването на учебна програма за преквалификация от научния им институт в 

размер на 90 учебни часа за преодоляване на констатираните пропуски. В тази 

програма основен метод на обучение е ролевата игра. Но Франция е богата страна и 

френското вътрешно министерство може да си позволи такива преквалификации. В 

България обучението на изпълнителския състав от полицията, както казахме се 

извършва в центровете към академията на МВР, по утвърдена програма. 

Етапите на първоначалното професионално обучение са базов и 

специализационен, включващи самостоятелни теоретични и теоретико-практически 

модули и практически стажове. 

През базовия етап се придобиват фундаментални теоретико-практически знания 

за изпълнение на задачите и дейностите на основното структурно звено. 

През специализационния етап се придобиват знания и умения за изпълнение на 

длъжностните задължения на длъжностите от професионалното направление, за което е 

спечелен конкурсът.  

Методите които трябва да се използват при обучението на служителите са  

лекции, упражнения, практически занятия, сюжетни и ролеви игри,  консултации, 

самоподготовка и други [2]. 

Основните знания и умения се придобиват през базовия етап на обучение, когато 

се разглеждат споменатите по-горе казуси. Някои от тях са:  проверка на документи , 

проверка на автомобил, запазване на местопроизшествие и др. В лекционния материал 

се дават основните моменти, на които трябва да се обърне внимание, като избор на 

място, представяне и др., които са в съответствие с действащото законодателство.  В 

стремежа си да бъдат прилежни, много от обучаемите наизустяват лекцията и на 

практическото занятие, при отиграването на дадения казус, направо цитират казаното 

от преподавателя. Тези действия водят до шаблонизиране действията на служителите и 

ако те попаднат в по-различна ситуация от тази наизустена от лекцията, се стига до 

невъзможност своевременно и  правилно да  оценяват  обстановката в която трябва да 

работят и да  предприемат необходимите мерки за преодоляване на евентуални 

конфликти. Това неумение ги обрича на загуба при евентуален сблъсък с нарушителите 

или най-малко ги поставя в неловко положение пред извършителите и обществеността. 

За да излязат от създалата се ситуация, някои от служителите прибягват до 

необоснована агресия – използване на физическа сила и помощни средства, а от там се 

стига и до жалби за полицейско насилие. Случва се и да  се обръщат на другата страна 

когато видят правонарушение, за да не изпадат в неловко положение. 

В началото на обучителния процес се използва лекцията като метод, с цел 

снижаване на емоционалното напрежение, формиране на познавателна мотивация, 

натрупване знания от новата материя – нормативна база. В следващия етап се показват 

действията които трябва да бъдат извършени и накрая идва практическото отработване 

на въпроса. За показване на определените тактически действия, често се използват 

филми, които не са правени от специалисти и не всички действия в тях са тактически 



 

THE NECESSITY OF IMPROVEMENTS AND CHANGES IN THE 
EDUCATION METHODS FOR THE BULGARIAN POLICE OFFICERS 

DONCHO TILEV 187-193 

191 

правилни. Ако преподавателят не направи критичен коментар, като посочи слабите 

страни на показаното, вероятността видените неправилни действия да бъдат запомнени 

като „образец” е много голяма. Има случаи в които обучаем, който не е бил достатъчно 

концентриран по време на занятието, не е чул поясненията на преподавателя по време 

на прожекцията, на практическото занятие оспорва критичните бележки на 

преподавателя с аргумента „на филма така го показаха”. Поради тази причина смятам 

за грешка да се показват филми на обучаемите преди те сами да са усвоили на практика 

правилните действия. При подбора на филмовия материал трябва много да се внимава и 

при установяване на грешки от какъвто и да е характер по-добре е да не се използват 

при обучението на полицаите. За  активизиране на обучаемите, за активизиране на 

техния мисловен процес е целесъобразно да се използват игрови процедури – ролеви 

игри, при които цялото внимание на обучаемите е ангажирано с изпълняваната роля. 

Изпълнението на роли е импровизация, тъй като ситуацията е отворена. 

Обучаемият се ръководи от действията на своя партньор и натрупаните теоретични 

знания. Какъв ще бъде нейният край е само предположение. Независимо от това обаче 

играта дава възможност обучаемият да погледне от друга гледна точка и да оцени 

своето отношение към игровата ситуация, да провери доколко неговите действия се 

покриват с действията на неговите колеги. Чрез ролите се  насочва вниманието на 

обучаемия към нов начин на мислене, а от там се променя неговото поведение, 

отношение към ситуацията и очаквания. Поставен в различна обстановка обучаемият 

има възможност да  усъвършенства комуникативните си способности, правилното и 

точно мислене, изразяване и действие.  

Провокирани от цитираните по-горе слабости по време на обучение чрез метода 

на ролевата игра започнахме да задаваме различен модел на поведение на служителите 

играещи ролята на нарушители и по този начин да извадим от шаблона на действие 

служителите играещи ролята на полицаи. Резултатите не закъсняха. „ Получи се така, 

че служител с 14г. стаж в сферата на сигурността, поставен в нестандартна 

/неизползвана до сега/ за обучението ситуация „влезе в тунел” – блокира и беше 

необходимо време за да се върне в действителността. Въвеждането в игровата ситуация 

стана изведнъж – както се казва „Хвърляне в дълбокото”. До момента използваният от 

обучителите начин на работа бе „нарушителите” да не  оказваха почти никаква 

съпротива на „полицаите” за да имат те възможност да покажат всичко научено. И 

двете страни са  въоръжени с макети на оръжие, колкото да държат нещо в ръце. В 

разиграваната игрова ситуация  „полицаите” бяха въоръжени с FX пистолети които си 

гърмят като истински и освен това наказват с „болка” всяка допусната грешка.  

Тъй като действията по СПТ обединяват наученото по стрелкова подготовка, по 

физическа подготовка, по психологическа подготовка, една такава игрова ситуация 

показва на какво ниво е дадения обучаем по всички тези дисциплини наведнъж. 

По време на едно обучение по СПТ, използвайки авторитета си на преподавател 

подведох обучаемия „полицай“ да не провери оръжието си когато го получаваше от 

мен, като предварително бях направил така, че то да засече и да се наложи 

презареждане, както е по правилата. Когато обучаемият, с 14г. стаж, се оказа срещу 

нарушител въоръжен с пистолет, насочен към него, който е готов да използва, а 

собственото му оръжие „не иска да гърми”, стресът   който изпита бе неописуем.  

Случаите с други обучаеми бяха аналогични. Въпреки, че в учебната 

документация ролевите игри са посочени като метод на обучение, те почти не се 
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използват поради големия обем предварителна работа която преподавателят трябва да 

свърши. 

През 2006г. по време на съвместно обучение с френските сили за борба с 

безредиците  „CRS”, ни бе предоставена и разяснена френската програма за подготовка 

на полицаи от Филип Марше – дивизионен комисар на „CRS”  в Лион. Обучението по 

специална полицейска тактика във Франция става чрез изучаване на определени казуси 

посочени в учебната програма. При тях всичко е строго регламентирано. Ако 

разгледаме казуса „Проверка на документи за самоличност” например и  ако 

проверяваните лица се окажат само с едно повече от полицаите, те са длъжни да се 

изтеглят, да поискат подкрепления и отново да се върнат за да извършат проверката. 

Ако междувременно групата за проверка се е увеличила отново и пак ги превъзхожда, 

отново трябва да се изтеглят и да поискат подкрепление. Тук вече оказва влияние 

окомплектоваността  на полицейските поделения, тяхното оборудване и въоръжение. 

Франция е страната с най-много полицаи на глава от населението в Европа. А що се 

отнася до оборудването с индивидуални средства за защита и помощни средства, всеки 

патрулен автомобил разполага с „Блини”, лютиви спрейове, тейзъри и др. помощни 

средства. Точно тази тактика на действие беше една от причините за избухване на 

безредиците започнали от Сен Дени в Париж и обхванали цяла Франция  през 2005 г. 

Това достатъчно категорично показва недостатъците на френския начин на обучение по 

специална полицейска тактика. 

В Русия обучението на специалните части на вътрешното им министерство става 

чрез използването на различни методи  един от които е ролевата игра [4, с. 87], [5, с. 

97]. За частите работещи предимно в населените места се използват така наречените 

градски ролеви игри. Това дава възможност обучаемите да се сблъскат със всички 

проблеми, които  ще срещнат при една реално провеждана операция в жилищен блок 

например. Тава са умерено контролируеми ролеви игри - при подготовката на които 

участниците получават общо описание на своите роли, на основа на което готвят своето 

индивидуално ролево задание . Проблема се свежда до това, че особеностите на 

ролевото поведение са известни само на самия изпълнител . За останалите участници 

остава само да се досещат каква линия на поведение следва техния партньор и да 

вземат съответстващо решение за собствената си роля и реакция. [5, с. 36], [4]. За 

обучение на части работещи  извън населените места, се използват друг тип ролеви 

игри – полеви, които се различават от градските както по мястото, така и по мащаба на 

провеждане [6, с. 38], [5, с. 29]. 

В Германия също основен метод за обучение на право прилагащите органи е 

ролевата игра. Германските специалисти първи въведоха в България като метод за 

обучение на полицаи  ролевата игра в центъра за подготовка на гранични полицаи, в гр.  

Пазарджик .  

За да се подобри професионалното обучение на полицаи и постигне необходимия 

резултат от тяхната дейност е необходимо да се промени виждането на 

професионалното ръководство на министерството по  отношение методите и 

съдържанието на първоначалната и продължаваща професионална подготовка, за да 

може българския полицай да изпълнява адекватно ангажиментите си към обществото и 

да се издигне престижа на полицията в България . 
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