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ЦЕЛИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2018 г.

Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други документи

ЦЕЛ 1: ЕФЕКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА И СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ.
1.1. Противодействие на
конвенционалната
престъпност с акцент
върху престъпленията
против личността и
собствеността на
гражданите.
1.2. Създаване на
организация за
противодействие на
грабежите и прилагане на
положителни практики за
тяхното разкриване.

1.1.1. Мониторинг на средата за
сигурност и провеждане на СПО за
подобряване на състоянието в
уязвимите в криминогенно
отношение райони.

Eжемесечно

ГДНП

СДВР
ОДМВР

Ефективност в
дейността по
противодействие
на престъпността

Брой
проведени
СПО

Подобрена
резултатност в
процеса на
противодействие на
престъпността

1.2.1. Мониторинг на състоянието
на оперативната обстановка по
линия на грабежи.

Eжемесечно

ГДНП

СДВР
ОДМВР

Проведени
СПО, работни
срещи

Анализ на
причините за
извършване на
престъпления
по линия на
грабежи

1.3. Създаване на
организация за поефективно
противодействие на
телефонните измами.

1.3.1. Мониторинг на оперативната
обстановка, установяване на
региони с концентрация на
телефонни измами и набелязване
на мерки за подобряване на средата
за сигурност.
1.4.1. Анализ на оперативната
обстановка, ограничаване на
условията за реализация на
отнетите МПС.

Декември 2018

ГДНП

СДВР
ОДМВР

ГДНП

СДВР
ОДМВР

1.5. Противодействие на
престъпността и опазване
на обществения ред при
прибиране на селскостопанската продукция реколта 2018 г.

1.5.1. Създаване на организация за
опазване на селскостопанската
продукция.

Април
Ноември 2018

ГДНП

СДВР
ОДМВР
РДПБЗН
ГДГП

Изготвяне на
ежемесечен
анализ,
организиране и
провеждане на
СПО
Повишаване на
резултатността
при разкриване на престъпления, свърани
с МПС
Изготвен
съвместен
план

Брой проведени
СПО

Eжемесечно

Повишаване на
резултатността
от провеждани
оперативноиздирвателни
мероприятия за
разкриване на
грабежи
Подобряване на
състоянието на
оперативната
обстановка при
телефонните
измами
Ограничаване на
условията за
реализация на
отнетите МПС

1.6. Опазване на
обществения ред и
противодействие на
престъпността в
туристическите комплекси
и населени места.
1.7. Повишаване на сигурността в подвижни влакови
състави и на територията
на железопътната инфраструктура за недопускане
извършването на

1.6.1. Създаване на организация по
противодействие на престъпността
в курортните комплекси по време
на летния и зимния туристически
сезон.

Май
Октомври 2018

ГДНП

ГДГП
ОДМВР с
курортни
комплекси

Изготвен
анализ и план
за действие

1.7.1. Създаване на организация за
недопускане на престъпления и
терористични прояви.

Декември 2018

ГДНП

ИАЖА
ДПНКЖИ
ХБДЖ
ДПТСВ

Планиране на
мерки за
ограничаване
на престъпленията и нарушенията
Провеждане на
работни срещи

1.4. Повишаване на
ефективността при
противодействие на
престъпленията, свързани с
МПС.

Повишаване
ефективността в
дейността на
служителите,
ангажирани с
опазване на
селскостопанската продукция
Осигуряване на
сигурността на
туристите в
курортните
комплекси
Повишаване на
сигурността в
подвижните
влакови състави
и железопътната
инфраструктура

Изготвени
месечни
анализи на
оперативната
обстановка
Анализ на
резултатите от
изминалия
сезон и
изготвяне на
планове

Изготвени
планове,
указания и
анализи

2

Дейност
престъпления.
1.8. Изграждане и
внедряване на Единен
център за обработка на
нарушенията (ЕЦОН) по
спазване на ЗДвП.
1.9. Осъществяване на
превантивна дейност на
органите на пътна полиция
за ограничаване на
пътнотранспортния
травматизъм.
2.1.Противодействие на
организираната престъпна
дейност, свързана с
митническия режим,
паричната, данъчната и
осигурителната система.

2.2. Противодействие на
трансграничната организирана престъпност за
трафик на хора и превеждане на лица през
границата на страната.

2.3.Установяване и
пресичане на корупционни
практики в органите на

Мярка

Срок за
изпълнение

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

Очаквани
резултати

1.8.1. Създаване на единна информационна платформа за автоматизиране на процесите по обмен,
обработка и архивиране на постъпващата информация от системите
за контрол на скоростните режими.
1.9.1. Провеждане на превантивни
кампании, акции и СПО за
намаляване на пътнотранспортния
травматизъм.

Декември 2018

ГДНП

ДУССД
ДОП
ДПУБ
ДКИС

Засилване на
контролната
дейност по
спазване на
ЗДвП

Декември 2018

ГДНП

СДВР
ОДМВР
ДОККПБДП
АПИ

Намаляване на
пътнотранспортния травматизъм

2.1.1. Установяване и пресичане на
схеми за извършване на
контрабанда на акцизни стоки от
ОПГ.

Декември 2018

ГДБОП

ГДГП
ГДНП
АМ

Ограничаване на
контрабандата на
стоки

2.1.2. Подобряване работата на
Специализираното междуведомствено звено при разследване на
организираната престъпност,
свързана с данъчни престъпления.

Декември 2018

ГДБОП

ДАНС
АМ
НАП
СП

Повишаване на
ефективността по
разследване на
престъпленията
против данъчната
и финансовокредитната
система

2.1.3. Подобряване на координацията при междуинституционалното сътрудничество и ефективния
обмен на информация, с цел
усъвършенстване на контрола
върху движението на рискови
стоки и товари.
2. 2.1.Провеждане на комплексни
мероприятия по противодействие
трафика на хора чрез сформиране
на СЕР с чужди партньорски
служби и прилагане на ефективни
механизми за ранно идентифициране на жертвите на трафик.
2.2.2 Противодействие на ОПГ,
превеждащи през границата на
страната на отделни лица или
групи от хора, както и подпомагане
на чужденци да пребивават или да
преминават в страната.
2.3.1. Установяване на
корупционни престъпления и
злоупотреба с власт в системата на

Декември 2018

ГДБОП

ГДНП
ГДГП
СДВР/
ОДМВР
АМ

Декември 2018

ГДБОП

Прокуратура
ГДНП
ГДГП
НПО
партньорски
служби

Декември 2018

ГДБОП

ГДГП, ГДНП,
ОДМВР,
СДВР, ДАНС,
партньорски
организации

Декември 2018

ГДБОП

КПКОНПИ,
ГДНП, СП,
прокуратури,

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Автоматизиране на процесите по обмен на
постъпващата
информация
чрез ЕЦОН
Провеждане на
превантивни
кампании,
акции и СПО

Изграден
ЕЦОН

Повишаване
резултатността
по противодействие на
контрабандата

Резултати от
проведени
СПО

Стратегически и други документи

План-график на
превантив-ните
кампании през
2018 г.

Провеждане на
СПО и извършване на съвместни разследвания по
престъпления в
данъчната и
финансовокредитната
система
Пресичане и
Провеждане на
ограничаване
съвместни
прилагането на
СПО и
схеми за измами за проверки
избягване плащането на данъчни
задължения
ПротивоУспешно
действие на
приключване
трафика на хора
на съвместните
екипи за
разследване

Брой
проведени
СПО

Ограничаване
дейността на ОПГ,
ангажирани с превеждане на лица
през границата на
страната
Пресичане
проявите на
корупция в

Провеждане на
полицейски
операции

Резултати от
проведени
полицейски
операции

Извършване на
проверки по
сигнали за

Брой
извършени
проверки

Брой проведени широкомащабни СПО

Брой
реализирани
съвместни
дейности по
разследванията

Национална стратегия за борба с трафика
на хора 2017-2021 г.

Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в РБ
2015-2020 г.
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Дейност

Мярка

държавната власт.

държавно управление.

2.4.Подобряване на
координацията и взаимодействието в борбата с
правонарушенията засягащи
финансовите интереси на ЕС
и националния бюджет.

2.4.1. Провеждане на две редовни
заседания на Съвета за
координация в борбата с
правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на ЕС
(АФКОС).
2.4.2. Пресичане на трансгранични
канали за трафик на наркотици и
прекурсори и ограничаване на
производството и
разпространението на НВ,
извършвани от ОПГ.

2.5.Противодействие на
киберпрестъпността.

2.6. Предотвратяване и
своевременно разкриване
на подготовка или опити
за извършване на
терористични или други
злонамерени актове на
територията на страната.
2.7. Повишаване способностите на структурите на
МВР за реакция и противодействие на тероризма и
радикализацията.
2.8. Ефективно участие в
политическия цикъл на ЕС
чрез активно изпълнение на
дейностите от оперативните
планове за действие по
приоритетните области на
проектите на Европейската
мултидисциплинарна платформа срещу криминални
заплахи (EMPACT).
2.9. Осъществяване на
административен контрол
на дейността на
служителите от МВР.

Срок за
изпълнение

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

инспекткорати
към министерства, НАП, АМ
Членовете на
Съвета на
АФКОС

държавните
институции

ГДНП
ГДГП
СДВР/ОДМВР
ДАНС
АМ
Партньорски
служби
ГДНП
ОДМВР
ДАНС
НПО

Пресичане
дейността на
ОПГ, осъществяващи престъпления, свързани с
наркотични
вещества
Подобряване на
сигурността във
виртуалното
пространство

Планиране на
мероприятия и
провеждане на
полицейски
операции

Ограничаване на
рисковете и
заплахите от
извършване на
злонамерени
действия в
страната
Повишаване
капацитета на
служителите

Ефективен и
своевременен
обмен на
информация

Изпълнение на
дейностите от
Оперативните
планове за
действие по
приоритетните
области на
проектите на
(EMPACT)

Участие в
предвидените
дейности и
операции в
оперативните
планове за
действие по
EMPACT и
проектите на
ЕС
Организационни мероприятия по подготовката за
извършване на
проверката

Март-ноември
2018

ДАФКОС

Декември 2018

ГДБОП

2.5.1. Мониторинг на интернет
Ежедневно
пространството за установяване
появата на нови рискове и заплахи и
мероприятия за противодействие на
детската порнография и радикалните
идеологии, разпространявани чрез
интернет.
2.6.1. Установяване, наблюдение и
Декември 2018
контрол над дейността на временно
пребиваващи в страната чужди
граждани, съпричастни към
дейността на международни
терористични организации.

ГДБОП

ГДБОП

ГДГП
ГДНП
СДВР
ОДМВР
ДАНС-НКТЦ
ДАБ

2.7.1. Провеждане на текущи
обучения на служители,
противодействащи на
организираната престъпност,
радикализацията и тероризма.
2.8.1.Засилване дейността на
националния EMPACT
координатор и националните
EMPACT експерти в
приоритетните области.

Декември 2018

ГДБОП

АМВР
Партньорски
служби

2018 г.

ДМОС

Главни
дирекции
СДВР
ОДМВР

2.9.1. Контролна проверка във
всички структури на МВР,
предоставящи административни
услуги относно изпълнение на
утвърдените предложения в доклад
за извършена проверка по спазване

Декември 2018

ДИ

Подобряване на
сътрудничеството
за разкриване на
финансовите
престъпления

Подобряване на
дейността на
административното обслужване

корупция и
злоупотреба с
власт
Организиране
и подготовка
на заседанията

Провеждане на
превантивни
мероприятия и
СПО

Провеждане на
обучения и
семинари

Целеви

Подобрено
взаимодействие
на национално
ниво и с партньорите от ЕС
Проведени
операции,
неутрализирани ОПГ.
Образувани
ДП и иззети
количества НВ
Резултати от
проведени
СПО и
образувани ДП

Брой проверени лица и
осъществен
обмен на
информация по
получени
сигнали
Брой
проведени
обучения и
брой обучени
служители
Брой участия

Стратегически и други документи

Национална стратегия за превенция и
борба с нередностите и измамите,
засягащи финансовите интереси на ЕС
2014-2020 г.

Национална стратегия по киберсигурност „Киберустойчива България
2020 г.”

Стратегия за противодействие на
радикализацията и тероризма 2015-2020
План на МВР за противодействие на
тероризма

Програма за управление на
правителството на Република България
през периода 2017 - 2021 г.

Изготвен
доклад за
резултата от
контролната
проверка
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Дейност

2.10. Превенция на
корупцията в МВР.

2.11.Ефективно
противодействие на
корупцията и
злоупотребата с власт в
МВР.
3.1. Ограничаване броя на
незаконно преминалите
държавната граница лица.

3.2. Повишаване на
техническия капацитет за
гранично наблюдение по
външните граници на ЕС.

3.3.Повишаване на
техническия капацитет за
граничен контрол.

Мярка

Срок за
изпълнение

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

По график,
утвърден от
министъра на
вътрешните
работи

ДИ

ДЧР

По утвърден
план

ДВС

ДИ
други
структури на
МВР

3.1. 1. Планиране и организиране
на дейности по продължаване на
СПО за охрана на българо-турската
държавна граница и оперативноактивни направления по българогръцката държавна граница.
3.2.1.Реализиране на планираните
дейности по подписаното Грантово
споразумение за изграждане на
автоматизирана система за
наблюдение (АСН) по българосръбската граница и въвеждане в
граничното наблюдение на
изградените сензорни линии.
3.2.2. Реализиране на планираните
дейности по Грантово споразумение
за разширяване на ИСН по българотурската граница и въвеждане в
граничното наблюдение на
изградените сензорни линии.
3.3.1. Доставка и въвеждане в
експлоатация на системи за
откриване на укрити лица в
транспортни средства.

Декември 2018

ГДГП

Други
структури на
МВР

Септември
2018

ГДГП

ДОП
ДКИС

Септември
2018

ГДГП

ДОП
ДКИС

Юни 2018

ГДГП

ДОП

3.3.2.Доставка и въвеждане в
експлоатация на мобилни
рентгенови системи за откриване
на укрити лица в транспортни
средства.

Декември 2018

ГДГП

ДОП

на изискванията на Наредбата за
административното обслужване
при предоставяне на услуги.
2.10.1. Извършване на проверки в
структури на МВР за достоверността
на декларираните факти, които
подлежат на вписване, обявяване или
удостоверяване пред държавните и
общинските органи, органите на
съдебната власт и други институции,
съгл. чл.160а, ал. 1 от ЗМВР.
2.11.1. Ефективно противодействие
на престъпни и корупционни
прояви, извършвани от служители
на МВР.

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Превенция
относно прояви
на корупционно
поведение на
служителите от
МВР

Изготвяне и
утвърждаване
на график

Изготвени
доклади за
резултатите от
проверките с
констатации,
изводи и
предложения

Противодействие
на престъпленията и корупционните прояви,
извършени от
служители на
МВР
Ограничаване на
незаконната
миграция

Мониторинг на
оперативната
обстановка по
направления на
дейност в МВР

Оценка на
резултатите в
6-месечните
анализи и
годишните
анализи

Провеждане на
СПО

Противодействие на миграционния
натиск върху
България

Ефективно
противодействие
на миграционния
натиск по
българосръбската
граница

Изпълнение на
договор за
изграждане на
АСН по
българосръбската
граница

Ефективно
противодействие
на миграционния
натиск по
българо-турската
граница
Повишаване на
техническия капацитет за гранични
проверки за откриване на укрити
лица в транспортни средства
Повишаване на
техническия капацитет за гранични
проверки за откриване на укрити
лица в транспорт-

Подписване на
договори за
разширяване на
ИСН

Изграждане
АСН по
българосръбската
граница в
зоната на
отговорност на
ГПУ Брегово
Разширяване
на ИСН по
българотурската
граница

Стратегически и други документи

Концепция за превенция и
противодействие на корупцията в МВР
2016-2020 г.

Доставка на
системи за
откриване на
укрити лица в
транспортни
средства

Въведени в
експлоатация 6
системи

Грантово споразумение
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 по
фонд „Вътрешна сигурност“ – Спешни
мерки

Провеждане на
процедура за
възлагане на
обществена
поръчка и
доставка на

Въведени в
експлоатация 3
системи

Грантово споразумение
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 по
фонд „Вътрешна сигурност“ – Спешни
мерки
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Дейност

Мярка

3.5. Организиране и
участие в провеждането на
съвместни операции,
координирани от Агенция
Фронтекс по външните
граници на Република
България.
3.6. Ефективно изпълнение
на процедурите по
връщане на незаконно
пребиваващи на
територията на страната
чужденци.

3.7. Засилване на контрола
по пребиваването на
чужденци на територията
на България с цел
превенция и
противодействие на
незаконната миграция.

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

ГДГП

ДОП

3.4.1. Участие в изготвяне и
Декември 2018
съгласуване на проекти на
споразумения за реадмисия на
двустранно и на европейско ниво, с
трети страни и проекти на
протоколи за тяхното прилагане и
участие в ежемесечни срещи на
експерти по реадмисия.
3.5.1.Провеждане на съвместни
Декември 2018
операции „Фокусни точки” и „Гъвкави оперативни дейности” по българотурската и българо-сръбската
граница и „Алексис” по въздушните
граници чрез приемане на гост
служители от държави членки на ЕС.
3.6.1. Изпълнение на процедури по
Декември 2018
връщане на незаконно
пребиваващи чужденци на
територията на Република
България.

ГДГП

ДЕСМС
други
държавни
институции

ГДГП

3.6.2.Изпълнение на дейности по
насърчаване на доброволното
връщане в сътрудничество с
Мисията на Международната
организация по миграция в
България.

Декември 2018

3.6.3.Участие на България като
страна организатор и странапартньор в операции за връщане,
координирани по линия на Агенция
Фронтекс.

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други документи

ни средства
Повишаване на
техническия капацитет за гранични
проверки
Облекчаване на
процедурите за
обратно
приемане на
незаконно
пребиваващи
лица

оборудване
Доставка на
оборудване
Провеждане на
срещи

Изготвяне на
споразумения
и протоколи

Агенция
Фронтекс,
държавичленки на ЕС
Държави,
асоциирани
към Шенген
ГДГП
Фронтекс
МОМ

Повишаване
ефективността на
граничния
контрол

Участие в
съвместни
операции

Намаляване
броя на незаконно преминалите граждани на трети
страни

Ефективно
противодействие
на незаконната
миграция

Брой върнати
от страната
незаконно
пребиваващи
чужденци

Национална стратегия в областта на
миграцията, убежището и интеграцията
2015-2020, специфична цел 3 „Връщане“
от Националната програма по ФУМИ

ДМ

МОМ

Брой
чужденци,
върнати по
програми за
асистирано
доброволно
връщане

Национална стратегия в областта на
миграцията, убежището и интеграцията
2015-2020, специфична цел 3 „Връщане“
от Националната програма по ФУМИ

Декември 2018

ДМ

Държавичленки на ЕС
Агенция
Фронтекс

Участие в
съвместни
операции по
обратно
връщане

По отделен
план

ДМ

СДВР
ОДМВР

3.7.2.Осъществяване на административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република

Декември 2018

ДМ

СДВР
ОДМВР

Увеличаване
на броя на
принудително
изведените от
страната
чужденци
Намаляване на
броя на
незаконно
пребиваващите
чужденци на
територията на
България
Намаляване
броя на
незаконно

Национална стратегия в областта на
миграцията, убежището и интеграцията
2015-2020

3.7.1.Провеждане на
специализирани полицейски
операции съвместно със СДВР и
ОДМВР.

Изпълнение на
националните и
общностни
политики по
отдаване на
предпочитание и
насърчаване на
доброволното
връщане
Оптимизиране на
процедурите по
принудително
връщане на
граждани на
трети страни
Установяване на
незаконно
пребиваващи на
територията на
България
чужденци

Изпълнение на
дейности по
връщане на
незаконно
пребиваващи
чужденци
Оказано съдействие на МОМ
при изпълнение на програми

3.3.3. Доставка и въвеждане в
експлоатация на четци (скенери) за
документи.
3.4. Организиране и
осъществяване на
процедури по връщане на
незаконно пребиваващи на
територията на страната
чужденци.

Срок за
изпълнение
Юни 2018

ДМ

Противодействие на
незаконната

Провеждане на
ПО и СПО

Брой проверки
в хотели, места
за подслон,

Въведени в
експлоатация
четци
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Дейност

3.8. Създаване на
подходящи условия за
настаняване на незаконно
пребиваващи чужденци.

4.1. Поддържане на нивото
за реакция при пожари,
бедствия и извънредни
ситуации.

4.2. Извършване на
контролна и превантивна
дейност.

Мярка
България (дългосрочно, постоянно
или продължително) при спазване
на изискванията на нормативната
база.
3.7.3. Извършване на проверки по
местопребиваване на чужденците и
провеждане на интервюта, във
връзка с подадени заявления за
издаване на разрешение за
продължително, постоянно и
дългосрочно пребиваване.
3.8.1.Подобряване на условията за
пребиваване на настанените в
СДВНЧ към ДМ чужденци.

Срок за
изпълнение

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

Декември 2018

ДМ

Декември 2018

ДМ

ДУССД

4.1.1. Провеждане на пожаротактически учения от СД/РДПБЗН
с участие на силите и средствата от
създадените специализирани
сектори оперативни дейности
(СОД) , включително и основните
съставни части на Единната
спасителна система (СДВР,
ОДМВР, Центровете за спешна
медицинска помощ и БЧК).
4.1.2. Извършване на контролни и
тематични проверки и на проверки
за установяване нивото на
физическа подготовка на
служителите.

Съгласно
утвърден
график

ГДПБЗН

СД/РДПБЗН
сектори СОД
СДВР
ОДМВР
Центровете за
спешна
медицинска
помощ
БЧК

Съгласно
утвърден
график

ГДПБЗН

СД/РДПБЗН

4.2.1. Извършване на проверки по
спазване на изискванията за
пожарна безопасност.
4.2.2. Извършване на проверки за
изпълнението на задълженията на
юридическите лица и едноличните
търговци в обектите по чл. 35, ал. 1
и чл. 36, ал. 1 от ЗЗБ.

Декември 2018

ГДПБЗН

СД/РДПБЗН

Декември 2018

ГДПБЗН

СД/РДПБЗН

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

миграция

частни адреси,
търговски
обекти и др.

Установяване на
незаконно пребиваващи и формално изпълняващи условията
за пребиваване
по ЗЧРБ
Обезпечаване на
основните нужди
на лицата,
настанени в
СДВНЧ, при
зачитане на
международните
стандарти в
областта на
защита на
правата на
човека
Повишаване на
готовността за
действие на
силите и средствата от Единната
спасителна система за реагиране
при бедствия и
извънредни
ситуации
Проверка и
подобряване
организацията за
ефективно
изпълнение на
дейностите на
РДПБЗН

Брой
извършени
проверки и
проведени
интервюта през
първото
шестмесечи
Осигуряване на
храна, вода,
електричество,
гориво за отопление, ремонтни дейности,
изготвяне на
инвестиционни
проекти, доставка на обзавеждане, оборудване и др.
Подготовка за
на пожаротактически
учения

пребиваващи
на територията
на България
чужденци
Намаляване
броя на
незаконно
пребиваващи в
България
чужденци

Повишаване на
пожарната
безопасност
Актуалност на
съдържанието и
постигане на
съответствие със
ЗЗБ на плановете
за защита при
бедствия

Планиране на
проверки

Извършване на
проверки

Създаване на
организация за
извършване на
проверки

Осигурени
оперативни
разходи за
домовете.
Извършени
строителноремонтни
дейности.
Доставено
оборудване

Стратегически и други документи

Споразумения за безвъзмездна
финансова помощ по ФУМИ-Спешни
мерки с
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044;
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046;
HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0054

5 проведени на
пожаротактически
учения

5 контролни
проверки
5 тематични
проверки
10 проверки за
ниво на
физическа
подготовка
Брой
извършени
проверки
Брой
извършени
проверки
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Дейност

Мярка

4.3. Уреждане на статута и
отношенията между
доброволците и органите
на централната и местна
власт при преодоляване на
последиците от бедствия и
аварии.

4.3.1. Преразглеждане на финансовия механизъм за осигуряване на
възнаграждение на доброволците,
както и стимулирането им за
участие в доброволните
формирования.

4.4. Подобряване на
условията на труд на
служителите,
осъществяващи
пожарогасителна и
спасителна дейност.

4.5. Повишаване
капацитета за управление
на МВР при изпълнение на
дейностите по ОМП и
извънредни ситуации.

Срок за
изпълнение

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

Август 2018

ГДПБЗН

МФ
НСОРБ
НАДРБ

4.4.1.Поетапна подмяна на
наличната екипировка и
оборудване на служителите,
осъществяващи пожарогасителна и
спасителна дейност.

Декември 2018

ГДПБЗН

4.5.1. Провеждане на тренировки
по изпълнение плановете за защита
при кризи, извънредни ситуации и
др.

Един път
годишно

ДОМП

Постоянен

ДКИС

ДОМП

Декември 2018

ДНС112

РЦ 112
РДПБЗН
ОДМВР
ЦСМП
БЧК

Юни 2018

ГДНП

СДВР
Дирекция
„Жандармерия“

Юни 2018

ГДНП

СДВР
Дирекция
„Жандармерия“

Юни 2018

ГДНП

СДВР
ОДМВР
ДЕСМС
ДКАО
МБПСЕС 2018

Януари 2018
Март 2018

ДЕСМС

ГДГП
ДМ

4.5.2.Поддържане на работоспособността и готовността на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО).
4.6. Подобряване на дейст4.6.1.Участие в учения и
вията на ЕСС и повишаване тренировки за проверка на
на информираността на
готовността на Единната
населението за защитата при спасителна система и населението
пожари, бедствия и
при пожари, бедствия и извънредни
извънредни ситуации.
ситуации.
5.1. Опазване на
5.1.1. Охрана на главната сграда на
обществения ред по време
НДК и определената прилежаща
на Българското предсетеритория по време на Българското
дателство на Съвета на ЕС.
председателство на Съвета на ЕС.
5.1.2. Осъществяване на патрулнопостовата дейност (антитерористично патрулиране) на територията
на София.
5.2. Организиране и
5.2.1. Съпровождане на гости и
осигуряване безопасността
делегации във връзка със събития
на движението по
от календара на Българското
пътищата по време на
председателство на Съвета на ЕС.
Българското председателство на Съвета на ЕС.
5.3. Осигуряване участието 5.3.1.Провеждане на неформалния
в Съвет „Правосъдие и
СПВР в София, Брюксел,

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви
Изготвено и
изпратено
предложение
за промяна на
стандартите за
финансираните
от държавата
дейности
Сключени
договори за
доставка на
лични предпазни средства, пожаротехническо
имущество и
гасителни
вещества

Стратегически и други документи

Улесняване
начина на
изплащане
възнагражденията на
доброволците

Изготвяне на
предложение

Стратегия за развитие на доброволните
формирования за защита при бедствия,
пожари и други извънредни ситуации в
Република България 2012-2020 г.

Осъществени
доставки на нова
екипировка и
оборудване,
които да
позволяват
подмяна на
амортизираните
или доокомплектоване на
служителите
Оперативна
готовност за
реагиране и защита при кризи,
извънредни
ситуации и др.
Поддържане в
оперативна
готовност на
НСРПО
Намаляване на
последиците при
пожари, бедствия
и извънредни
ситуации

Проведени
обществени
поръчки за
доставка на
лични предпазни средства,
пожаротехническо
имущество и
гасителни
вещества
Организиране
и подготовка
на тренировки

Сигурност на
НДК и
прилежащата
територия
Подобряване на
средата за
сигурност

Анализ на
дейността
Оценка на
състоянието

Засилено
полицейско
присъствие

Осигуряване
безопасността на
движението по
пътищата за
недопускане на
ПТП
Подкрепа за
предлагания от

Брой
съпровождания

Недопускане
на тежки ПТП

Съгласно Календар на събитията от
Българското председателство на Съвета
на ЕС

Проведени
обсъждания

Приети
решения

Програма на Република България за
Председателството на Съвета на ЕС

Провеждане на
тренировки

Актуална база
данни за оповестяване

100% актуална
база данни

Участия в
учения и
тренировки

Подобрени
умения на
служителите
от РЦ112 за
обработване на
сигнали
Изготвен план
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Дейност
вътрешни работи” –
формат „Вътрешни
работи“.
5.4. Активно международно сътрудничество за
подпомагане изпълнението
на приоритета на Българското председателство на
Съвета на ЕС в областта на
миграцията и вътрешните
работи.
5.5. Поддържане на
активен диалог с
държавите-членки на ЕС и
други страни,
международни
организации и европейски
и регионални инициативи.

6.1. Устойчивост на
кадровото обезпечаване на
структурите на МВР и
кариерното израстване на
служителите.

6.2. Подобряване
състоянието на
дисциплината и
дисциплинарната практика
в МВР.
6.3. Подобряване на административния капацитет,
свързан с възлагане на
обществени поръчки, с

Мярка

Срок за
изпълнение

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

Очаквани
резултати

Текущ

Целеви

Люксембург.

Юни 2018

5.4.1. Провеждане/подпомагане
провеждането на срещи и
консултации с представители на
държавите – членки от ЕС,
страните от Западните Балкани,
европейските институции и
международни организации за
обсъждане на приоритетни въпроси
от дневния ред на ЕС.
5.5.1. Провеждане на срещи и
инициативи в областта на
международното полицейско
сътрудничество в борбата с
транснационалната организирана
престъпност и корупцията с
участието на държави – членки на
ЕС, трети страни и международни
организации в рамките на
Стратегията на ЕС за Дунавския
регион, Залцбургския форум,
Конвенцията за полицейско
сътрудничество в Югоизточна
Европа, Центъра за правоприлагане
в Югоизточна Европа – SELEC,
Будапещенския процес и др.
6.1.1.Провеждане на конкурси за
назначаване на държавна служба в
МВР и за преминаване в по-висока
длъжност.

Януари – юни
2018

ДЕСМС

ГДНП
ГДБОП
ГДГП
ГДПБЗН
ДМ, ДМОС
ДКАО
ДАП
и др.

Януари –
декември 2018

ДЕСМС

ГДНП
ГДБОП
ГДГП
ГДПБЗН
ДМ
ДМОС
ДКАО
ДАП
и др.

Провеждане на
срещи и инициативи в областта
на международното полицейско
сътрудничество в
борбата с транснационалната
организирана
престъпност и
корупцията

Декември 2018

ДЧР

Структури по
чл. 37 от ЗМВР

Провеждане на
конкурси

6.1.2. Провеждане на обучения за
повишаване на професионалната
квалификация на служителите.

По утвърден
график

ДЧР

Обучаващи
институции на
МВР

Повишаване на
административния капацитет и
резултатност в
дейността
Подобрена
ефективност при
изпълнението

6.1.3. Актуализиране на учебната
документация в АМВР.

Септември
2018

АМВР

ДЧР
Основни
структури на
МВР

Повишаване
качеството на
обучение в
съответствие с
целите на МВР

Контрол по
изготвяне на
документацията и планиране
на обучението

6.2.1. Изготвяне на ежемесечни
бюлетини за състоянието на
дисциплината и дисциплинарната
практика в МВР.

Ежемесечно

ДЧР

Събиране на
иформация

Брой
бюлетини

6.3.1. Създаване на организация за
обучение на служителите,
ангажирани с всички етапи за
управление на цикъла за

Декември 2018

ДЧР

Подобряване
състоянието на
дисциплината и
дисциплинарната
практика в МВР
Ефективно
прилагане на
нормативната
уредба в областта

Брой
проведени
обучения

Брой обучени
служители

ДОП,
държавни и
неправителствени

Българското
председателство
подход
Подпомагане
изпълнението на
приоритета на
Българското
председателство
на Съвета на ЕС

Индикатори за изпълнение

Подпомагане
провеждането
на срещи и
консултации с
представители
на държавите –
членки от ЕС

Стратегически и други документи

Проведени
срещи и
консултации

Проведени
срещи и
инициативи в
посочените
области

Брой
планирани
курсове

Брой
проведени
конкурси и
назначени
служители.
Брой служители, успешно
завършили
курсовете
Брой
актуализирани
учебни
програми
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Дейност
оглед законосъобразно и
ефективно разходване на
бюджетни средства, средства на ЕС, международни
програми и договори.

6.4.Финансово-счетоводно
отчитане на дейността на
МВР като първостепенен
разпоредител с бюджет.

6.5. Подобряване на
административното
обслужване в МВР.

6.6. Осигуряване на
възможност за плащане на
глоби чрез ПОС
терминални устройства.

Мярка

Срок за
изпълнение

Отговорни структури
Водеща

обществените поръчки в МВР.

Партньор/и

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

организации

на обществените
поръчки

Структури с
ангажимент по
обществени
поръчки,
финансови
контрольори
НИК
СДВР

Повишаване на
ефективността от
дейността на
структурите на
МВР

Брой сключени
договори

Брой
изпълнени
договори

Подобряване
процеса на
работата по
наказателни
производства

Стартиране на
процедурите

Сключване на
договори

Осъществяване
на финансовосчетоводната
дейност съгласно приложимата финансово-счетоводна рамка за
бюджетните
организации
Обучение на
служителите
от звената БДС
в СДВР/
ОДМВР и
ДБДС
Подготовка на
анкетни карти

Съставен и
представен
отчет в
изпълнение на
дадените от
МФ указания

Брой разгледани заявления
през първото
шестмесечие и
издадени
разрешения за
пребиваване
Инсталиране
на ПОС
терминални
устройства до
ниво РУ

Брой
разгледани
заявления през
2018 г. и
издадени
разрешения за
пребиваване
Брой
инсталирани
устройства

6.3.2. Прозрачност и постоянен
контрол върху обществените
поръчки в МВР.

Декември 2018

ДОП

6.3.3. Провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки
за обновяване на материалнотехническата база на научно-техническите лаборатории за изготвяне
на експертизи по наказателни
производства в НИК и в ОДМВР.
6.4.1. Изготвяне на консолидирани
периодични и годишен отчет за
изпълнението на бюджета,
структурните фондове и средствата
от ЕС, както и оборотни ведомости,
съгласно изискванията на МФ.

Декември 2018

ДУССД

По финасовосчетоводната
рамка

ДПУБ

Второстепенни
разпоредители с бюджет
в МВР

Постигане на
достоверност и
всеобхватност
при съставянето
на финансовите
отчети

6.5.1 Осъществяване на контрол по
спазване на технологията за
издаване на документи и
промените в ПИБЛД от служители
на звената БДС в СДВР/ОДМВР и
ДБДС.
6.5.2. Извършване на периодично
(не по-малко от веднъж годишно)
проучване и измерване на
удовлетвореността на
потребителите на услуги от МВР.

2018 г.

ДБДС

СДВР
ОДМВР

Декември 2018

ГДНП
ГДПБЗН
ДМ
ДБДС

СД/ОДМВР
СД/РДПБЗН

Намаляване на
изискваните
документи при
издаване на
лична карта и
паспорт
Подобряване
процеса на
предоставяне на
административни
услуги

6.5.3. Утвърждаване на добрите
европейски практики при
разглеждане на заявления за
издаване на разрешения за
пребиваване на граждани на трети
страни и удостоверения за
пребиваване на граждани на ЕС.
6.6.1. Подобряване качеството на
услугата.

Декември 2018

ДМ

ДАНС

Подобряване на
административното обслужване

Декември 2018

ГДНП

ОДМВР
ДПУБ

Ограничаване
броя на неотразените платени
задължения по
ЗДвП

Стратегически и други документи

Програма за управление на
правителството на Република България
през периода 2017 - 2021 г.

Осигурен обмен
на необходимата информация от първичния администратор на данните
Брой проучвания и измервания на удовлетвореността на
потребителите
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Срок за
изпълнение

Отговорни структури

Дейност

Мярка

6.7. Ресурсно обезпечаване
на разследващите органи и
подобряване на
информационното им
осигуряване.

6.7.1. Окончателно завършване и
въвеждане в експлоатация на
Единната информационна система
за противодействие на
престъпността (ЕИСПП).

Декември 2018

ДКИС
ГДНП

6.8.Управление и изпълнение на Индикативна годишна
работна програма (ИГРП)
2018 посредством ефективна
координация, сътрудничество и оказване на методическа помощ на бенефициерите по фонд „Убежище,
миграция и интеграция“
(ФУМИ) и фонд „Вътрешна
сигурност“ (ФВС).
6.9. Въвеждане на
междуведомствен
електронен обмен на
документи.

6.8.1. Управление, координация,
сътрудничество и оказване на
методическа помощ на
бенефициерите от МВР за
сключване и ефективно изпълнение
на договори за безвъздмездна
финансова помощ (БФП) и за
договори, сключени в резултат на
проведени обществени поръчки по
ФУМИ и ФВС.

Декември 2018

ДМП

6.9.1. Синхронизиране и развитие
на АИСД в МВР.

Всеки месец

ДКАО
ДКИС

6.9.2. Изграждане на
организационен, информационен и
технологичен модел за реализиране
на междуведомствения електронен
документооборот.

1 ноември 2018

ДКАО
ДКИС

Водеща

Партньор/и

Очаквани
резултати
Стартиране на
обмена от/към
„ядрото“ на
ЕИСПП

Структури на
МВР,
бенефициери
на помощта по
ФВС

Повишаване на
ефективността на
административните процеси
Повишаване на
ефективността на
административните процеси

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други документи

Разработване на
план за внедряване на АИС
„Разследване в
МВР“ и за стартиране на обмена в ЕИСПП
Сключени
минимум 3
договора за
БФП по
ФУМИ и
минимум 6
договора за
БФП по фонд
„Вътрешна
сигурност“

Внедрена
ЕСПП

Сключени
договори за
БФП

Индикативна годишщна работна
програма за 2018 г. за предоставяне на
безвъздмездна финанасова помощ по НП
на България по ФУМИ и ФБС

Изготвяне на
месечни
доклади

Синхронизирана АИСД

Стратегия за развитие на електронното
управление в Република България 20142020

Изпълнение на
планирани
дейности

Въведен между- Стратегия за развитие на електронното
ведомствен
управление в Република България 2014електронен
2020
обмен на
документи
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