ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Ю Р И Д И Ч Е С К И

Ф А К У Л Т Е Т

Конспект
по учебната дисциплина “Граничен контрол”

1. Предмет, задачи и система на курса по “Граничен контрол” /ГК/.
2. Обща характеристика на държавните граници на Р. България.
3. Поява и развитие на системата за опазване и контрол на
държавните граници на Р. България. Създаване и развитие на ГД
“Гранична полиция”.
5. Организация на системата за ГК в Р. България.
6. Основни задачи, структура и правомощия на органите на ГД
”Гранична полиция”.
7. Организация на системата за паспортно-визов контрол на
държавната граница.
8. Основни задачи, структура и правомощия на митническите
органи.
9. Организация на системата за митнически контрол на ГКПП.
10. Организация на системата за митнически контрол във
вътрешността на страната.
11. Организация, структура и правомощия на органите за
ветеринарно-медицински граничен контрол и карантина на ГКПП.
12. Организация, структура и правомощия на органите за
фитосанитарен контрол и карантина на ГКПП.
13. Организация, структура и правомощия на органите за пътни
такси и разрешителни на ГКПП
14. Организация, структура и правомощия на данъчните служби
при вноса и износа на стоки и услуги.
15. Организация, структура и правомощия на
ИА “Морска
администрация”
16. Организация на системата за държавен пристанищен контрол.
17. Взаимодействие между специализираните органи в системата за
ГК на Р. България.
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