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Министерство на вътрешните работи
Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

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. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ, КОИТО ДА ДОВЕДАТ ДО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ПЪТНОТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ.
1.1. Повишаване на
ефективността при
противодействие на
престъпленията против
личността и собствеността
на гражданите.

1.2. Създаване на
организация за
противодействие на
грабежите, по-ефективно
противодействие на
телефонните измами и
прилагане на положителни
практики за тяхното
разкриване.
1.3. Противодействие
на престъпления, свързани
с производство,
разпространение и
употреба на наркотични и
други упойващи вещества.

1.4. Противодействие на
престъпността и опазване
на обществения ред при
прибиране на
селскостопанската
продукция - реколта 2019 г.
1.5. Противодействие на
престъпността, опазване на
обществения ред и
безопасността на

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

Eжемесечно

Подобряване на
средата за сигурност

Брой проведени
СПО

1.1.2. Изготвяне на мерки за подобряване на
състоянието на средата за сигурност в
териториалните структури с ръст на
престъпленията против собствеността, вкл.
ПЗО на МПС.

Периодично

Изпълнение на
мерките

1.1.3..Провеждане на полиграфски
изследвания на оперативно интересни лица и
психологическо портретиране на
извършители на тежки престъпления.

Декември

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

Eжемесечно

1.2.2. Мониторинг на оперативната
обстановка, установяване на региони с
концентрация на телефонни измами.
Разработване на мерки за подобряване на
състоянието на средата за сигурност.
1.3.1. Повишаване на качеството на
оперативно-издирвателната дейност по
отношение на производство, разпространение
и употреба на наркотични и други упойващи
вещества.
1.3.2. Обновяване на аналитичната техника за
изследване на наркотични вещества.

Ежемесечно

Подобряване състоянието на оперативната обстановка при
престъпленията
против собствеността, вкл. кражби и
ПЗО на МПС
Оптимизиране на
процесите на
разследване на
криминални
престъпления
Повишаване на
резултатността от
провеждани ОИМ за
разкриване на
грабежи
Подобряване на
състоянието на
оперативната
обстановка при
телефонните измами
Неутрализиране на
лица и групи,
разпространяващи
наркотици

Наблюдение на
лица и групи,
разпространяващ
и наркотици.

Реализирани
сигнали.
Брой задържани
лица

1.4.1. Създаване на организация за опазване
на селскостопанската продукция.

Април
Ноември

Разширяване
спектъра на
изследваните
наркотични вещества
Ефективно опазване
на
селскостопанската
продукция

Брой извършени
експертно-криминалистични
изследвания
Изготвен
съвместен план

1.5.1. Създаване на организация и
координация на дейности, с цел
противодействие на престъпността, опазване
на обществения ред и безопасността на

Май
Октомври

Повишаване
качеството на
наркотичните
изследвания
Планиране на
мерки за ограничаване посегателствата на
селскостопанска
та продукция
Планиране на
мерки за ограничаване на
престъпленията

Постоянен

Декември

Осигуряване на
сигурността на
туристите в
курортните

Подобрена резултатност в противодействието на
престъпността
Изготвяне на
периодични
справки за
резултатите

Брой отработени
заявки

Доклад за
резултатите от
полиграфските
изследвания

Брой проведени
СПО и работни
срещи

Анализ на
състоянието и
тенденциите в
противодействието
на грабежите
Изготвяне на
ежемесечен анализ

Планиране на
мерки, брой
проведени СПО

Изготвен план за
дейността на МВР
през 2019-2020 г.
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Дейност

Мярка

движението в
туристическите комплекси
и населени места.
1.6. Обезпечаване на
сигурността в подвижни
влакови състави и на територията на железопътната
инфраструктура за
недопускане извършването
на престъпления.
1.7.Повишаване на
ефективността на контрола
по дейности, свързани с
разрешителния режим.
1.8. Осъществяване на
превантивна дейност на
органите на пътна полиция
за ограничаване на
пътнотранспортния
травматизъм.

движението в туристическите комплекси по
време на летния и зимния туристически сезон.

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати
комплекси

1.6.1. Създаване на организация за
недопускане на престъпления на територията
на железопътната инфраструктура.

Декември

Повишаване на
сигурността в
подвижните влакови
състави и
железопътната
инфраструктура

1.7.1. Оказване на методическа помощ и
контрол при осъществяване на административна и контролна дейност по КОС.

Март
Ноември

1.8.1. Провеждане на превантивни кампании,
акции и СПО за намаляване на
пътнотранспортния травматизъм.

Декември

Ефективност на
контрола по
разрешителния
режим
Ограничаване на
пътнотранс-портния
травматизъм

1.8.2. Актуализиране на подзаконовата
нормативна база на МВР в областта на
пътната безопасност.

Декември

1.8.3. Планиране и извършване на тематични
и контролни проверки на дейности по ЗДвП
(МЗ № 8121з-1107/25.08.2017 г.).

Декември

1.8.4. Внедряване в реална експлоатация на
подсистема ПТП към АИС-ПП.

Декември

1.8.5. Създаване на организация за стартиране
изграждането на Единен център за обработка
на нарушенията (ЕЦОН) за автоматизиране на
процесите по обмен, обработка и архивиране
на постъпващата информация от системите за
контрол с автоматизирани технически
средства за контрол (АТСС).

Декември

Разработване на
проекти за подзаконови актове или за
изменение на актове
в съответствие с
новите закони в
областта на пътната
безопасност
Ограничаване на
възможностите за
злоупотреба с
правомощия от
органите на пътна
полиция
Техническо
обезпечаване на
служителите от
пътна полиция
Засилване на
контролната дейност
по спазване на ЗДвП
и намаляване на
травматизма при
пътни инциденти

Индикатори за изпълнение
Текущ
и нарушенията в
курортните
комплекси
Провеждане на
работни срещи

Целеви

Стратегически и други документи

Изготвени планове,
указания и
анализи.

Планиране на
проверки.

Извършени
проверки.

Изготвяне на
план-график на
превантивните
кампании на
ГДНП през 2019
г.
Провеждане
акции и СПО
Създаване и
участие на
работни групи за
изготвяне на
проекти за
подзаконови
нормативни
актове
Планиране и
участие в
съвместни
специализира-ни
операции

Брой проведени
кампании, акции и
СПО Ограничаване
на пътнотранспортния
травматизъм
Изготвени проекти
за подзаконови
нормативни актове

Брой проведени
съвместни СПО и
проверени
структури

Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в РБ 2015-2020
Концепция за превенция и противодействие на
корупцията в МВР 2016-2020

Внедрена нова
подсистема
Стартиране на
дейностите за
автоматизира-не
на процеси-те по
обмен на
информация

Автоматизира-не
на процеси
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Стратегически и други документи

ЦЕЛ 2: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, КОРУПЦИЯТА, ТЕРОРИЗМА И КИБЕРПРЕСТЪПНОСТТА.
2.1. Предотвратяване и
противодействие на
дейността на местни и
транснационални
структури, извършващи
трафик, производство и
разпространение на
наркотици.

2.2. Противодействие на
трансграничната
организирана престъпност,
осъществяваща трафик на
хора и културни ценности.

2.3. Противодействие на
престъпни структури,
подпомагащи незаконната
миграция; използващи
общоопасни средства и
оръжие и свързани с
извършването на
терористични или други
злонамерени действия.

2.1.1. Пресичане на трансгранични канали за
трафик на наркотици и прекурсори и
предотвратяване на производството и
разпространението на НВ, извършвани от
ОПГ и лица, поставили се в тяхна услуга.

Декември

Пресичане дейността
на ОПГ, извършващи
престъпления
свързани с
наркотични вещества

2.1.2. Използване на добри практики и
механизми на международното
сътрудничество с цел ефективно
противодействие на ОПГ, извършващи
трафик, производство и търговия с
наркотични вещества.
2.2.1. Провеждане на комплексни
мероприятия по предотвратяване трафика на
хора чрез сформиране на съвместни екипи за
разследване (СЕР) с чужди партньорски
служби и прилагане на ефективни механизми
за ранно идентифициране на жертвите на
трафик.
2.2.2. Противодействие на ОПГ, организиращи и извършващи незаконен трафик на
движими културни ценности (ДКЦ) от
България към други страни с цел продажба.
2.3.1. Противодействие на ОПГ, превеждащи
през границата на страната отделни лица или
групи от хора, както и подпомагане на чужденци да пребивават или да преминават през
България.

Декември

Ефективно противодействие на ОПГ,
извършващи трафик,
производство и
търговия с наркотични вещества.
Противодействие на
трафика на хора и
закрила на жертвите.
Подобряване на
координацията и
ефективността на
СЕР
Ограничаване на
щетите от незаконен
износ на ДКЦ

2.3.2. Установяване, наблюдение и контрол
над дейността на временно пребиваващи в
страната чужди граждани, съпричастни към
дейността на международни терористични
организации.

Декември

2.3.3. Провеждане на целенасочени действия
за придобиване на своевременна информация
за преработка, съхранение, търговия и трафик
на огнестрелни оръжия и боеприпаси,

Декември

Декември

Декември

Декември

Ограничаване
дейността на ОПГ,
подпомагащи чужденци да пребивават
или да преминават
през страната
Противодействие на
престъпни структури
и контрол над
дейността на
временно
пребиваващи в
страната чужди
граждани,
съпричастни към
дейността на
международни
терористични
организации
Пресичане и
предотвратяване
дейността на ОПГ,
осъществя-ващи

Планиране на
мероприятия и
провеждане на
разследвания и
полицейски
операции
Участие в
паралелни
разследвания и
международни
операции

Проведени
операции,
неутрализирани
ОПГ, образувани
ДП и иззети
количества НВ
Успешно
приключени
операции с чужди
служби

Национална стратегия за борба с наркотиците 2019 2023 г.

Реализиране на
съвместни
дейности по
разследвания

Брой осъществени
мероприятия по
превенцията на
трафика на хора

Национална стратегия за бор-ба с трафика на хора
2017 -2021
Национална програма за противодействие трафика
на хора и закрила на жертвите; Национален
механизъм за насочване и подпомагане на жертвите
на трафик.

Извършване на
проверки и
провеждане на
СПО
Планиране на
мероприятия и
провеждане на
разследвания и
полицейски
операции
Наблюдение,
контрол и обмен
на информация
за дейността на
временно
пребиваващи в
страната чужди
граждани

Образувани ДП.
Иззети ДКЦ

Провеждане на
полицейски
операции.
Пресичане и

Образувани ДП и
иззети огнестрелни
оръжия,
общоопасни

Проведени
операции.
Образувани ДП

Брой проверени
лица
Обмен на
информация по
получени сигнали

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

общоопасни средства и взривни вещества.

Очаквани
резултати
нерегла-ментирана
дей-ност с оръжия,
общоопасни средства
и взрив-ни вещества
Пресичане проявите
на корупция в
държавните
институции.

2.4. Установяване и
пресичане на корупционни
практики в органите на
държавната и местната
власт.

2.4.1.Разкриване на корупционни
престъпления в системата на държавното и
местното управление, в т. ч. и злоупотреби
със средства, предоставени от Европейския
съюз.

Декември

2.5. Превенция и
противодействие на
корупцията в МВР.

2.5.1. Извършване на проверки на декларации
за имущество и интереси на служители на
МВР.

Декември

Ограничаване на
корупцията в МВР

2.5.2. Извършване на проверки на дейности с
повишен корупционен риск в структури на
МВР.

Декември

2.5.3. Ефективно противодействие на
престъпни прояви, извършвани от служители.

По утвърден
план

2.6.1.Установяване, пресичане и
документиране дейността на ОПГ при
прилагане на схеми за извършване на
контрабанда на акцизни стоки

Декември

2.6.2. Взаимодействие и прилагане на добрите
практики в работата на Специализираното
междуведомствено звено при разследване на
престъпна дейност, свързана с данъчни
престъпления.

Декември

2.6.3. Засилване на междуинституционалното
сътрудничество с цел осъществяване на
ефективен контрол върху движението на
рискови стоки и товари и противодействие и
пресичане на деяния, оказващи
неблагоприятно влияние върху фискалната
политика на държавата.
2.7.1.Осъществяване на мониторинг на
интернет пространството за установяване

Декември

Ограничаване на
случаи на корупция
при дейности с
повишен
корупционен риск в
структури на МВР
Противодействие на
корупционните
прояви и други
престъпления,
извършени от
служители
Ограничаване на
контрабандата на
стоки и повишаване
на бюджетните
приходи
Повишаване на
ефективността по
разследване на
престъпленията
против данъчната и
финансовокредитната система
Превенция и
противодействие на
правонарушения на
данъчното и
митническото
законодателство

2.6. Противодействие на
организираната престъпна
дейност, свързана с
митническия режим,
паричната, данъчната и
осигурителната система.

2.7. Противодействие на
киберпрестъпността.

Ежедневно

Премахване на
незаконно съдър-

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други документи

документиране
дейността на
ОПГ

средства и взривни
вещества

Планиране на
проверки и
мероприятия за
разкриване на
корупционни
прояви
Планиране и
организиране на
проверки на
декларациите за
имущество и
интереси
Планиране на
проверки на
дейности с
повишен
корупционен
риск
Мониторинг на
оперативната
обстановка по
направления на
дейност в МВР

Извършени
проверки и
мероприятия.
Образувани ДП.

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

Брой проверени
декларации

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

Брой проверени
структури/звена и
предприети
последващи
действия

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

Брой проверени
сигнали,
Брой образувани
ДП

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

Провеждане на
СПО

Провеждане на
СПО и разследвания на престъпления в данъчната и финансово-кредитна-та
система
Провеждане на
СПО и проверки,
свързани с
данъчната
система и
митническия
режим.
Провеждане на
превантивни

Резултати от
проведени
СПО.Иззети
количества
акцизни стоки
Проведени СПО.
Предотвратени и
обезпечени щети за
бюджета

Брой проведе-ни
съвместни
мероприятия

Резултати от
проведени СПО

Национална стратегия по киберсигурност
„Киберустойчива България 2020 г.”
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Министерство на вътрешните работи
Дейност

Мярка
появата на нови рискове и заплахи и
провеждане на мероприятия за
противодействие на незаконно съдържание в
интернет, свързано с детска порнография и
радикални идеологии.
2.7.2. Провеждане на мероприятия по
противодействие на престъпления, свързани с
кибератаки и финансови престъпления в
интернет.

Срок за
изпълнение

Ежедневно

Очаквани
резултати
жание в интернет и
подобряване на
сигурността във
виртуалното
пространство
Предотвратяване на
щети и загуби от
финансови и
хакерски атаки на
физически лица,
фирми, държавни и
частни организации

2.8..Ефективно участие в
политическия цикъл на ЕС.

2.8.1. Засилване на дейността на националния
EMPACT координатор и националните
EMPACT експерти в приоритетните области
на Европейската мултидисциплинарна
платформа срещу криминални заплахи
(EMPACT).

Периодично

Изпълнение на
дейностите от
оперативните
планове за действие
по EMPACT

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

2.9.1. Провеждане на две редовни заседания
на Съвета за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на ЕС (АФКОС).

Март
Ноември

2.9.2. Оказване на ефективно съдействие на
ОЛАФ по искания за предоставяне на
информация и документи и извършване на
проверки по разследвания на ОЛАФ.

Периодично

Подобряване на
сътрудничеството на
национално ниво за
разкриване и
противодействие на
финансовите
престъпления
Ефективно
съдействие и
сътрудничество с
ОЛАФ

2.10.1. Подпомагане провеждането на срещи и
консултации за обсъждане на приоритетни
въпроси от дневния ред на ЕС –
противодействие на организираната
престъпност, корупцията, тероризма и
киберпрестъпността.

Периодично

2.10. Активно участие в
процеса на вземане на
решения в ЕС и във формирането на европейските
политики чрез участие в
Съвета „Правосъдие и
вътрешни работи“.

Осъществен
ефективен диалог и
постигнати
споразумения в
областта

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

мероприятия и
полицейски
операции

Образувани ДП

Провеждане на
кампании за
превенция.
Изпратени
преписки в
прокуратурата и
извършени
полицейски
операции
Участие в
предвидените
дейности и
операции в
Оперативните
планове за
действие по
EMPACT
Организиране и
подготовка на
заседанията

Резултати от
проведени СПО
Образувани ДП

Осъществява-не
на коорди-нация
и опера-тивно
сътруд-ничество

Брой искания за
съдействие от
ОЛАФ.
Брой проверки на
място с ОЛАФ
Брой изготвени
доклади и
постигнати
споразумения

Подготовка и
участие в
международни
срещи

Стратегически и други документи

Национална стратегия по киберсигурност
„Киберустойчива България 2020 г.”

Брой участия

Доклад от
проведените
заседания

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

ЦЕЛ 3: ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ГРАНИЦИТЕ НА СТРАНАТА И НЕДОПУСКАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИ ЧУЖДЕНЦИ.
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Министерство на вътрешните работи
Дейност
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
гранични проверки.

3.4. Организиране и
участие в провеждането на
съвместни операции,
координирани от Агенция
Фронтекс по външните
граници на Република
България.

3.5. Ефективно изпълнение
на процедурите по връщане
на незаконно пребиваващи

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

3.1.1. Планиране и организиране на дейности
по продължаване на СПО за противодействие
на миграционния натиск по българо-турската
държавна граница и оперативно-активни
направления по българо-гръцката държавна
граница.
3.2.1. Разширяване на ИСН по българотурската граница и въвеждане в граничното
наблюдение на изградените сензорни линии.

Декември

Ограничаване на
незаконната
миграция

Провеждане на
СПО

Противодей-ствие
на миграционния
натиск

Септември

Изпълнение на
договор

3.2.2. Изграждане на автоматизирана система
за наблюдение (АСН) по българо-сръбската
граница.

Септември

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

Септември

Изграждане на
сензорни линии за
наблюдение по
българо-турската
граница
Изграждане на АСН
по българосръбската граница в
зоната на отговорност на ГПУ
Брегово
Доставени и
въведени в
експлоатация три
системи

3.3.2. Придобиване на база данни защитни
характеристики за автоматично проверяване
автентичността на документи.

Декември

Ефективно
противодействие на
миграционния
натиск по българотурската граница
Ефективно
противодействие на
миграционния
натиск на изход по
българо-сръбската
граница
Повишаване на техническия капацитет на
персонала за откриване на укрити лица в
товарни автомобили
Осигуряване на по висока ефективност
на извършваните
гранични проверки

3.3.3 Доставка на специализирано оборудване
за гранични проверки.

Декември

3.4.1. Провеждане на съвместни операции
“Фокусни точки” и “Гъвкави оперативни
дейности” по българо-турската и българосръбската граница, и “Алексис” и “Фокусни
точки“ по въздушните граници.
.

Декември

3.4.2. Участие на РБ като страна-организатор
и страна-партньор в операции за връщане,
координирани по линия на Агенция
Фронтекс.

Декември

Оптимизиране на
процедурите по
принудително
връщане на граждани
на трети страни

3.5.1. Участие в изготвяне и съгласуване на
проекти на споразумения за реадмисия на
двустранно и на европейско ниво, с трети

Декември,

Облекчаване на
процедурите за
обратно приемане на

Повишаване на
техническия капацитет на персонала,
извършващ гранични
проверки
Ограничаване броя
на незаконно
преминалите
граждани на трети
страни по външните
сухоземни граници

Изпълнение на
договор

Доставка на
специализира-но
оборудване и
въвеждане в
експлоатация
Провеждане на
процедура за
доставка на
специализира-ни
софтуери - база
данни
Провеждане на
процедура за
доставка
специализира-но
оборудване
Участие в
съвместни
операции за
повишаване
ефективността на
граничния
контрол
Участие в
съвместни
операции по
обратно връщане
Провеждане на
срещи

Стратегически и други документи

Грантово споразумение
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0033

Грантово споразумение
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046

Доставена и
въведена в
експлоатация база
данни
Доставено и
въведено в
експлоатация
специализирано
оборудване
Брой проведени
съвместни
операции и
постигнати
резултати

Брой на
принудително
изведените от
страната чужденци
Изготвени
споразумения и
протоколи

Национална стратегия в областта на миграцията,
убежището и интеграцията 2015-2020
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Министерство на вътрешните работи
Дейност
на територията на
Република България
чужденци.

3.6. Засилване на контрола
по пребиваването на чужденци на територията на
България, с цел превенция и
противодействие на
незаконната миграция.
3.7. Създаване на
подходящи условия за
настаняване на незаконно
пребиваващи чужденци.

Мярка
страни и проекти на протоколи за тяхното
прилагане и участие в ежемесечни срещи на
експерти по реадмисия.
3.5.2. Изпълнение на процедури по връщане
на незаконно пребиваващи чужденци на
територията на Република България.

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други документи

незаконно
пребиваващи лица
Декември

Ефективно
противодействие на
незаконната
миграция

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

Декември

3.6.1. Провеждане на специализирани
полицейски операции/полицейски операции
съвместно със СДВР и ОДМВР.

По отделен
план

3.7.1. Подобряване на условията за
пребиваване на настанените в СДВНЧ към
ДМ чужденци.

Декември
2019 г.

Изпълнение на
националните и
общностни политики
по насърчаване на
доброволното
връщане
Установяване на
незаконно
пребиваващи
чужденци на
територията на
България
Обезпечаване на
основните нужди на
лицата, настанени в
СДВНЧ при зачитане
на международните
стандарти

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

Осигуряване на
оперативни
разходи и
оборудване
Подготвяне на
инвестиционни
проекти за
разширението на
СДВНЧЛюбимец.

Брой върнати от
страната незаконно
пребиваващи
чужденци
Брой чужденци,
върнати по
програми за
асистирано
доброволно
връщане
Намаляване броя
на незаконно
пребиваващите
чужденци на
територията
България.
Осигурени
оперативни
разходи за
домовете.
Извършени
строителноремонтни
дейности.
Доставено
оборудване.

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

ЦЕЛ 4: НАДЕЖДНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ.
4.1. Поддържане на
ефективно ниво на
готовност на органите за
ПБЗН за реакция при
пожари, бедствия и
извънредни ситуации.

4.2. Повишаване
ефективността на

4.1.1. Провеждане на учения от СД/РДПБЗН с
участие на силите и средствата от
създадените специализирани сектори
оперативни дейности (СОД), включително и
съставните части на Единната спасителна
система (ЕСС).

Съгласно
утвърден
график

4.1.2. Провеждане на национално
пълномащабно учение „Защита 2019” за
проиграване на част трета от Националния
план за защита при бедствия – Външен
авариен план на АЕЦ „Козлодуй“.

Ноември

4.2.1. Разработване на проект на Стратегия за
развитие на доброволните формирования за

Декември

Повишаване на
готовността за
действие на силите и
средствата от ЕСС за
реагиране при бедствия и извънредни
ситуации
Подобряване на
координацията и
нивото на подготовка
на структурите,
намиращи се в
зоните за аварийно
планиране на АЕЦ
Определяне визията
и насоките за

Подготовка на
ученията

Брой проведени
учения

Подготовка на
учението

Проведено учение

Подготвяне на
проект на

Изготвен проект на
Стратегия
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Министерство на вътрешните работи
Дейност
доброволните
формирования за
подпомагане на местната
власт при бедствия, пожари
и извънредни ситуации.
4.3. Подобряване на
условията на труд на
служителите,
осъществяващи
пожарогасителна и
спасителна дейност.
4.4. Извършване на
контролна и превантивна
дейност.

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

Мярка

Срок за
изпълнение

защита при бедствия, пожари и други
извънредни ситуации в Република България
2021 – 2031.
4.3.1. Поетапна подмяна на наличната
екипировка и техника на служителите,
осъществяващи пожарогасителна и
спасителна дейност.

Декември

4.4.1 Извършване на проверки по спазване
изискванията за пожарна безопасност.

Декември

4.4.2. 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.
4.5.1. Провеждане на тренировки по
изпълнение плановете за защита при кризи,
извънредни ситуации.

Декември
2019 г.
Един път
годишно

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

бъдещото развитие
на доброволните
формирования

Стратегия за
развитие на ДФ

Осигуряване на нова
екипировка и техника
и доокомплектоване на
служителите с цел
подобряване на
условията на труд
Повишаване на
пожарната
безопасност
Актуализиране на
съдържанието със ЗЗБ
на плановете за защита
при бедствия
Оперативна
готовност за
реагиране и защита
при кризи, бедствия
и аварии

Проведени
обществени
поръчки за
доставка

Сключени
договори за
доставка

Планиране на
проверки

Брой извършени
проверки

Създаване на
организация за
извършване на
проверки
Организиране и
подготовка на
тренировки

Брой извършени
проверки

Стратегически и други документи

Брой проведени
тренировки

ЦЕЛ 5: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ В МВР.
5. 1. Устойчивост на кадровото обезпечаване на структурите на МВР и създаване
на мотивационна среда за
кариерно израстване на
служителите.
5.2. Подобряване на
дисциплината и
дисциплинарната практика
в МВР.
5.3.Провеждане
на
обучения за повишаване на
професионалната
квалификация
на
служителите за ефективно
изпълнение на основните
дейности на МВР.

5.4. Техническо и вещево
осигуряване на

5.1.1.Провеждане на конкурси за назначаване
на държавна служба в МВР и за преминаване
в по-висока по вид длъжност.

Постоянен

Кадрово укрепване
на МВР и
повишаване на
административния
капацитет

Обявяване и
провеждане на
конкурси

Брой проведени
конкурси

Стратегия за развитие на човешките ресурси в МВР
2019-2025

5.2.1. Изготвяне на месечен бюлетин за
състоянието на дисциплината и
дисциплинарната практика в МВР.

Постоянен

Подобряване на
дисциплината
практика

Изготвени 12
бюлетини и
предприети мерки

Стратегия за развитие на човешките ресурси в МВР
2019-2025

5.3.1.Изпълнение на графика за
професионалното обучение с откъсване от
работа на служителите от МВР в обучаващите
институции на МВР.

Декември

Ноември

Брой проведени
обучения
Брой служители,
завършили
курсовете
Брой проведени
обучения
Брой обучени
служители

Стратегия за развитие на човешките ресурси в МВР
2019-2025

5.3.2.Обучение на служителите от
структурите, занимаващи се с обществени
поръчки и на служители от ЗВО във връзка с
изискванията по Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ (ФУМИ) и Фонд „Вътрешна
сигурност“ (ФВС).
5.4.1.Осигуряване на транспортна техника,
моторни и други горива.

Подобрена
ефективност при
изпълнението на
основните дейности
на МВР
Организиране на
обучение

Събиране,
обработка и
анализ на
информация
Организиране и
провеждане на
обучения

Декември

Подобряване
транспортната база

Организиране и
провеждане на
обучения

Обявяване на
обществени

План за действие за превенция и противодействие
на корупцията в МВР за 2019 г.

Брой доставени
леки автомоби-ли
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Министерство на вътрешните работи
Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

служителите на МВР.

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

на МВР

поръчки

Осигуряване на вещево имущество за униформените служители
на МВР съобразно
финансовия ресурс
Прозрачност в
дейността по
финансовото
осигуряване на МВР

Стартирани
обществени
поръчки

5.4.2. Осигуряване на униформените
служители на МВР с вещево имущество
съгласно нормативните изисквания.

Декември

5.5. Изготвяне на
проектобюджет на МВР за
2020 г. и актуализирана
бюджетна прогноза за
2021 г. и 2022 г.

5.5.1. Изготвяне на проектобюджет на МВР за
2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за
2021 г. и 2022 г. и публикуване на
електронната страница на МВР.

След
указания на
МФ

5.7. Управление и изпълнение на Индикативна годишна
работна програма (ИГРП)
2019 посредством ефективна
координация, сътрудничество и оказване на методическа
помощ на всички бенефициери по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ)
и фонд „Вътрешна
сигурност“ (ФВС).
5.8. Развитие на ТЕТРА
системата на МВР

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

Декември

Ефективно
управление и
изпълнение на ИГПР
2019

5.8.1. Развитие на ТЕТРА системата на МВР в
региона на Благоевград и Смолян

Декември

Подобряване на
взаимодействието
между структурите
по охрана на външни
граници,
противодействие на
нелегалната
миграция и
трансгранична
престъпност

Целеви

Стратегически и други документи

и части, количество горива
Сключени
договори за
доставка

Подготовка на
проектобюджета и
актуализи-раните
бюджет-ни
прогнози в
определените
срокове
Сключени
минимум 2
договора за БФП
по ФУМИ и
минимум 5
договора за БФП
по ФВС

Представяне срок
на документите и
публикуване на ел.
страница на МВР

Вътрешни правила за бюджетния процес в МВР и
други актове на МС и МФ

7 договора за БФП

Индикативна годишна работна програма за 2019 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
НП по ФУМИ И ФВС

30%
радиопокритие
на ТЕТРА
системата в
Благоевград и
70% в Смолян

50%
радиопокритие на
ТЕТРА системата
в Благоевград и
75% в Смолян ;
6 нови ТБС за
Благоевград и
Смолян;
15 обучени
специалисти

ЦЕЛ 6: ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА БИЗНЕСА И ГРАЖДАНИТЕ.
6.1. Оптимизиране на
процеса на плащане на
глоби по Закона за
движението по пътищата
чрез ПОС терминални
устройства в патрулни
автомобили на пътна
полиция.
6.2. Създаване на
организация за
разработване на проект за
ЗИД на ЗОБВВПИ.

6.1.1. Оборудване на нови 130 полицейски
автомобила (комби) и 70 високо проходими
МПС с ПОС терминали за заплащане на
дължими глоби, със системи за видео
заснемане и звукозапис на извършваните
проверки от служители на пътна полиция и
със система за автоматично разпознаване на
регистрационни номера.
6.2.1.Включване на разпоредба в ЗИД на
ЗОБВВПИ за премахване на нормативното
изискване на документ за преминат курс и
успешно положен изпит по безопасно
боравене с огнестрелно оръжие.

Декември

Повишаване
събираемостта на
глобите

Осигуряване на
възможност за
плащане на глоби
чрез терминално
устройство ПОС в
полицейски
автомобили

Март

Намаляване
административната
тежест.

Изготвяне на
ЗИД на
ЗОБВВПИ

Осигурена
възможност за
заплащане на
дължими глоби чрез
терминално
устройство ПОС в
130 полицейски
автомобила
Изготвен ЗИД на
ЗОБВВПИ

План за действие за превенция и
противодействие на корупцията в МВР за 2019
г.
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Министерство на вътрешните работи
Дейност

6.3. Повишаване
качеството на
административното
обслужване.

Мярка
6.2.2. Регламентиране в ЗИД на ЗОБВВПИ
отпадане изискването за прилагане копие на
ADR-сертификат за превоз на опасни товари.
6.3.1. Извършване на периодично (не помалко от веднъж годишно) проучване и
измерване на удовлетвореността на
потребителите на услуги от МВР.
6.3.2. Изпълнение на РМС № 704/05.10.2018 г.
за приемане на мерки за трансформация на
модела на административно обслужване.

Срок за
изпълнение
Март
Декември

Март

Очаквани
резултати
Намаляване
административната
тежест.
Подобряване процеса
на предоставяне на
административни
услуги.
Повишаване
качеството на
административното
обслужване

Индикатори за изпълнение
Текущ
Изготвяне на
ЗИД на
ЗОБВВПИ
Създаване на
организация за
провеждане на
проучването
Намален брой на
документи, кои-то
се изискват при
заявяване на
административните услуги.

Целеви

Стратегически и други документи

Изготвен ЗИД на
ЗОБВВПИ
Брой проучвания и
измервания на
удовлетвореността
на потребителите
Привеждане на
РМС № 704/05.10.2018 г.
администра-тивните
услуги в
съответствие с АПК,
ЗА и ЗЕУ

ЦЕЛ 7: ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРИ
ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ ПРЕЗ 2019 Г.
7.1. Създаване на организация за гарантиране на
сигурността, противодействие на престъпността,
опазване на обществения
ред, осигуряване на пожарната безопасност при
произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент (ЕП) от
Република България и при
произвеждането на
изборите за общински
съветници и кметове на
общини през 2019 г.
7.2.Организиране на
ефективен обмен, обработване и анализ на
информация с цел
осигуряване управлението
на силите и средствата на
МВР.
7.3.Взаимодействие с държавни органи и неправителствени организации за
недопускане, предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления и
правонарушения, свързани с
изборния процес.
7.4. Контрол по
създадената организация и

7.1.1. Изготвяне на план за гарантиране на
сигурността, противодействие на
престъпността, опазване на обществения ред,
осигуряване на пожарната безо-пасност в
периода на изборите за членове на ЕП от
Република България и при произвеждането на
изборите за общински съветници и кметове на
общини през 2019 г.
7.1.2. Организация за ускорено издаване на
лични карти и издаване на удостоверения за
изгубен, откраднат, повреден, унищожен
документ за самоличност (лична карта,
личен/зелен/ паспорт) или лична карта с
изтекъл срок на валидност (съгласно чл. 263,
ал. 1 от Изборния кодекс).
7.2.1.Създаване на информационни групи за
изготвяне на информации за дейността на
структурите във връзка с подготовката,
произвеждането и приключването на
изборите.

1 месец
преди датата
на изборите

Осигуряване на обществения ред за произвеждане на изборите
за членове на ЕП от РБ
и на изборите за
общински съветници и
кметове на общини
през 2019 г.
Осигуряване на възможност българските
граждани, непритежаващи валидни документи за самоличност
да упражнят правото
си на глас
Своевременен и
качествен обмен на
информация за
нарушение на
изборния процес

Изготвяне на
план и
организиране на
неговото
изпълнение.

Изготвен план и
създадена
организация

Създаване на
допълнителна
организация за
ускорено издаване на лични
карти и удостоверения
Изготвяне на
организацион-ни
документи.

Издадени лични
карти и
удостоверения

7.3.1. Създаване на организация за
координиране на действията с Прокуратурата
на Република България по противодействие
на престъпления против политическите права
на гражданите.

1 месец
преди датата
на произвеждане на
изборите.

Подобрена
координация

Провеждане на
срещи с административните
ръководители на
районните и
окръжните
прокуратури.

Създадена
организация за
взаимодействие за
законосъобразно и
срочно провеждане
на разследването.

7.4.1. Планиране и извършване на съвместни
проверки в СДВР и ОДМВР по създадената

Юни 2019 г

Подобряване на
организацията и

Провеждане на
съвместни

Осъществен контрол
относно спазване на

До датата на
произвеждане на
изборите

1 месец
преди датата
на изборите

Своевременно
информиране за
реагиране и
осигуряване на
ръководството на
МВР
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Министерство на вътрешните работи
Дейност
изпълнението при
произвеждането на
изборите за членове на
Европейския парламент от
РБ и при произвеждането
на изборите за общински
съветници и кметове на
общини през 2019 г.

Мярка
организация и изпълнението на
мероприятията и задачите, за гарантиране на
сигурността, опазване на обществения ред,
осигуряване на спокойна обстановка в
страната и ефективно противодействие на
престъпленията против политическите права
на гражданите, при подготовката и
произвеждането на изборите.

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати
изпълнението на
дейността по
противодействие на
престъпленията,
свързани с изборните
права на гражданите
и охраната на
обществения ред

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

проверки в
СДВР и ОДМВР,
преди, по време
и след
произвеждане на
изборите

законността на
действията на
полицейските
служители преди, по
време и след
произвеждане на
изборите

Стратегически и други документи
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