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ЦЕЛИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2020 г.

Годишните цели на Министерството на вътрешните работи се разработват в изпълнение на чл. 33а от Закона за администрацията и са
в съответствие със стратегическите цели на министерството и приоритетите от раздел „Обществен ред и сигурност“ на Програмата за
управление на правителството на Република България през периода 2017-2021 г.

ЦЕЛИ НА МВР ПРЕЗ 2020 г.
ЦЕЛ 1

Превенция и проактивно противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред.

ЦЕЛ 2

Ефективно противодействие на престъпленията против данъчната, финансово-кредитната и осигурителната система.

ЦЕЛ 3

Подобряване на ефективността на превантивната, административнонаказателната и контролната дейност по
безопасността на движението.

ЦЕЛ 4

Противодействие на организираната престъпност с приоритет върху трафика на наркотици и хора, контрабандата,
корупцията, киберпрестъпленията и тероризма.

ЦЕЛ 5

Гарантиране на сигурността на границите и противодействие на незаконната миграция.

ЦЕЛ 6

Повишаване на способностите за осигуряване на защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и
други извънредни ситуации.

ЦЕЛ 7

Усъвършенстване на структурата и управлението на Министерството на вътрешните работи.

ЦЕЛ 8

Повишаване нивото на административното обслужване за бизнеса и гражданите.
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Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други документи

ЦЕЛ 1. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОАКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД.
1.1. Противодействие на
конвенционалната
престъпност с акцент върху
престъпленията против
личността и собствеността на
гражданите.

1.2. Противодействие на
престъпления, свързани с
производство, разпространение
и употреба на наркотични и
други упойващи вещества.
1.3. Превенция на детската
престъпност и закрила на
децата

1.4 Противодействие на
престъпността и опазване на
обществения ред при приби-

1.1.1. Реализиране на мерки за намаляване нивата на
конвенционалната престъпност.

Юни

Повишаване ефективността от работата по противодействие на конвенционалната престъпност.
Ефективност в
дейността по
противодействие на
престъпността.
Повишаване информираността на гражданите за различните
видове измами.
Ограничаване на
виктимизацията.
Подобряване на
средата за сигурност.

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

Eжемесечно

1.1.3. Провеждане на превантивни мероприятия, с
цел ограничаване на измамите, вкл. телефонните
измами.

Декември

1.1.4. Мониторинг на състоянието на оперативната
обстановка по линия „Грабежи“.

Eжемесечно

1.1.5. Мониторинг на оперативната обстановка и
установяване на региони с концентрация на
престъпления против собствеността, в частност
кражби.

Декември

1.1.6. Мониторинг на оперативната обстановка,
установяване на региони с ръст на престъпленията,
свързани с МПС.

Постоянен

1.2.1. Повишаване на качеството на оперативноиздирвателната дейност по отношение на
производство, разпространение и употреба на
наркотични и други упойващи вещества.

Постоянен

Неутрализиране на
лица и групи,
разпространяващи
наркотици.

Наблюдение на
лица и групи,
разпространяващ
и наркотици.

1.3.1. Изпълнение на дейности от Националната
програма „Работа на полицията в училищата” и
Програма „Детско полицейско управление”.

Декември

Създаване на модели
за безопасно
поведение у децата.

Работа на
полицията в
училищата.

1.3.2. Провеждане на специализирани полицейски
операции в районите на училищата и на обществени
места.

Декември

Планиране на
проверки.

1.4.1. Създаване на организация за опазване на
селскостопанската продукция.

Април
Ноември

Осигуряване
безопасността на
децата в учебните
заведения и на
обществени места.
Опазване на
селскостопанската
продукция.

Намаляване броя на
престъпленията
против собствеността, в частност
кражби.
Ограничаване на
условията за
противозаконно
отнемане на МПС.

Изготвяне на план Изготвен план.
за противодействие на конвенционалната
престъпност.
Подобрена
Брой проведени
резултатност.
СПО.
Работа на
полицията с
уязвимите
социални
групи.

Намаляване на броя
на измамите, вкл. и
телефонните.

Анализ на
състоянието и
тенденциите в
противодействие
на грабежите.
Реализиране на
мерки за
подобряване на
средата за
сигурност.
Провеждане на
СПО.

Брой проведени
СПО.

Планиране на
мерки за ограничаване посегател-

Подобрена резултатност по противодействие на престъпления
против собствеността.
Подобрена резултатност по противодействие на престъпленията, свързани с
МПС.
Брой получени
оперативни сигнали,
задържани лица,
проведени СПО.
Брой изнесени
лекции и беседи.
Проведени инициативи с ученици.
Брой извършени
проверки.

Изготвен съвместен
план.
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Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

ране на селскостопанската
продукция - реколта 2020 г.
1.5. Противодействие на
престъпността, опазване на
обществения ред, безопасността на движението и
осигуряване на пожарна
безопасност в курортните
комплекси и населени места
през летния и зимния сезон.
1.6. Повишаване 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 по КОС.
1.8. Разширяване на
международния обмен на ДНК
профили.

1.5.1. Създаване на организация и координация на
дейности, с цел противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и безопасността на
движението в туристическите комплекси по време
на летния и зимния туристически сезон.

Май
Октомври

Осигуряване на
сигурността на
туристите в
курортните
комплекси.

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

Декември

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

Март
Ноември

1.8.1. Разширяване на ДНК база данни и използване
на възможностите на нововъведената в
експлоатация система CODIS.

Декември

Повишаване на
сигурността в
подвижните влакови
състави и
железопътната
инфраструктура.
Ефективност на
контрола по
разрешителния
режим.
Увеличаване броя на
страните, с които се
извършва автоматизиран обмен на
данни.

Индикатори за изпълнение
Текущ
ствата на селскостопанската
продукция.
Планиране на
мерки за ограничаване на
престъпленията
и нарушенията в
курортните
комплекси.

Целеви

Стратегически и други документи

Изготвен план за
дейността на МВР
през 2020-2021 г.

Провеждане на
работни срещи и
разработване на
мерки.

Изготвени планове,
указания и анализи.

Планиране на
проверки.

Извършени
проверки.

Брой на държави- Ефективен и
те, с които се
своевременен обмен
осъществява авто- на данни.
матизиран обмен,
и брой транзакции.

ЦЕЛ 2. ЕФЕКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ ДАНЪЧНАТА, ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА.
2.1. Противодействие на
престъпления срещу
финансовата система.

2.1.1. Подобряване на взаимодействието с
представители на финансовия сектор, надзорните и
контролни органи, с цел недопускане използването
на финансовата система за изпиране на пари.

Декември

2.2. Противодействие на
престъпленията против
данъчната и осигурителната
система.

2.2.1. Оказване на методическа помощ, контрол и
набелязване на мерки за подобряване на работата по
линия „Данъчни престъпления”.

Декември

2.2.2. Извършване на съвместни проверки с
органите на НАП при осъществяване на контрол
върху движението на стоки с висок фискален риск.

Ежемесечно

2.3. 1. Ефективно прилагане на добри практики в
борбата с данъчните престъпления от
Специализираното междуведомствено звено.

Декември

2.3. Ефективно
противодействие на
престъпленията против
данъчната, финансовокредитната и осигурителната
система.

Повишаване
ефективността по
противодействие на
престъпления срещу
финансовата система.
Ограничаване на
престъпленията
против данъчната и
осигурителната
система и щетите за
държавния бюджет.
Ограничаване на
престъпленията
против данъчната и
осигурителната
система и щетите за
държавния бюджет.
Повишаване на ефективността по разследване на престъпленията против данъчната и
финансово-кредитната
система.

Организиране и
планиране на
работни срещи.

Активно
взаимодействие и
сътрудничество.

Планиране на
СПО.

Проведени СПО.
Образувани ДП.

Провеждане на
съвместни
проверки с
органите на
НАП.

Брой извършени
проверки и наложени
обезпечения.

Провеждане на
СПО и
извършване на
съвместни
разследвания.

Брой проведени
СПО. Образувани
ДП.
Обезпечени щети за
бюджета.
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Дейност

2.4. Осъществяване на
ефективна защита на
финансовите интереси на ЕС
и на националния бюджет.

Мярка

Срок за
изпълнение

2.3.2. Оперативно взаимодействие с компетентните
държавни контролни органи, с цел провеждане на
съвместни мероприятия за идентифициране,
намаляване и пресичане на щетите за държавния
бюджет и ефективен контрол върху движението на
стоки и товари с висок фискален риск.

Декември

2.4.1. Оказване на съдействие на ОЛАФ във връзка с
техни разследвания.

Периодично

2.4.2. Извършване на административни проверки за
идентифициране на нередности, засягащи
финансовите интереси на ЕС (административни
разследвания).

Ежедневно

Очаквани
резултати
Противодействие на
нарушенията и престъпленията, свързани
с данъчното и митническото законодателство. Осигуряване на
защита на вътрешната
фискална среда.
Предотвратяване и
разкриване на нередности и измами,
засягащи финансовите на ЕС и на националния бюджет.
Противодействие и
разкриване на нередности и измами,
засягащи финансовите
на ЕС и на
националния бюджет.

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Провеждане на
съвместни
широкомащабни
специализирани
операции и
тематични
проверки.

Брой проведени
тематични
мероприятия, приети
уведомления и
организирани
последващи
контролни действия.

Осъществяване
на координация
и оперативно
сътрудничество.

Брой искания за
предоставяне на
информация и
документи.
Брой проверки на
място с ОЛАФ.
Брой постъпили
сигнали за
нередности.

Извършване на
проверки по
сигнали за
нередности и
административн
и разследвания.

Стратегически и други документи

Регламент № 883/2013;
Регламент № 2185/1996
Регламент № 2988/1995

ЦЕЛ 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕВАНТИВНАТА, АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА И КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПО
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО.
3.1. Осъществяване на
превантивна дейност от
органите на пътна полиция за
ограничаване на
пътнотранспортния
травматизъм.

3.1.1. Провеждане на превантивни кампании, акции
и СПО за ограничаване на пътно-транспортния
травматизъм.

Декември

Ограничаване на
пътнотранспортния
травматизъм.

Провеждане на
кампании, акции
и СПО.

Брой проведени
кампании, акции и
СПО.

3.1.2. Участие на експерти по безопасност на
движението по пътищата като лектори в
конференции, семинари и други обучения по
превенция на движението по пътищата.

Декември

Участия и
организиране на
обучения.

Брой взети участия в
обучения.

3.1.3. Информираност на обществото във връзка с
актуализации в областта на безопасността на
движението по пътищата.

Декември

Повишаване на информираността и културата на поведение на
участниците в движението по пътищата.
Повишаване на
информираността на
участниците в движението по пътищата.
Повишаване
качеството на работа
на служителите с
правомощия за
контрол по ЗДвП и
КЗ.
Подобряване на
контролната и
административнонаказателната дейност
в областта на
безопасността на
движението по
пътищата.

3.2. Подобряване на контрол3.2.1. Провеждане на тематични, комплексни и
ната и административнопланови проверки по непосредственото изпълнение
наказателната дейност по
на дейностите по контрол на пътното движение.
Закона за движението по
пътищата (ЗДвП) и Кодекса за
застраховането (КЗ).
3.2.2. Актуализиране на нормативната и
подзаконовата нормативна база в областта на
безопасността на движението по пътищата.

Декември

Декември

Участия в
информационни
дейности.

Брой участия в
публични дейности с
информационен
характер.
Осъществяване на Брой и вид на
контрол над дейизвършените
ността на служите- проверки.
лите с правомощия за контрол по
ЗДвП и КЗ.
Участие в РГ за
Изготвени проекти за
изготвяне на
изменение и
проекти на
допълнение на
закони или
нормативни актове.
подзаконови
нормативни
актове.
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Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

3.2.3. Повишаване контрола над участниците в
движението по пътищата.

Декември

Подобряване
дисциплината на
участниците в
движението по
пътищата.

3.2.4. Закупуване на 25 нови високоскоростни
автомобили за контрол на пътното движение,
оборудвани със системи за контрол на скоростта,
автоматично разпознаване на регистрационни
номера и видеозапис на нарушения на ЗДвП.

Декември

3.2.5. Използване на капацитета и подобряване на
АИС „Пътна полиция“ (АИС-ПП) и свързаните
подсистеми.

Декември

3.2.6. Въвеждане в експлоатация на АИС-Единен
център за обработка на нарушения (ЕЦОН).

По график

3.3. Междуинституционално
взаимодействие.

3.3.1. Ефективна координация и взаимодействие
между структурите в Националния координационен
център за безопасно движение по пътищата.

Декември

3.4. Осъществяване на
административен контрол на
дейността на структурите и
служителите от МВР.

3.4.1. Осъществяване на контрол по изпълнение на
предварително зададените места за действие на
автопатрулите, снабдени с GPS устройства, чрез АС
за локализация и визуализация на мобилни единици
в МВР.

Ежемесечно

Подобряване на
безопасността на
движението по
пътищата от
републиканската
пътна мрежа.
Ограничаване на
субективизма при
извършване на
контролна дейност.
Техническо обезпечаване на служителите
от пътна полиция.
Повишена ефективност при обработване
на установените с
АТСС нарушения на
ЗДвП и издаването на
електронни фишове.
Ограничаване на предпоставките за ПТП,
засилване на контролната дейност над отговорните институции и
органи на местната
власт за намаляване на
пътнотранспортния
травматизъм.
Повишаване
ефективността на
ППД и дейността по
пътен контрол.

3.4.2. Контролна проверка в СДВР и ОДМВР за
установяване изпълнението на предложените мерки
в тематична проверка на създадената организация и
изпълнение на нормативните изисквания по
направления „Пътна полиция“ за регистрация и
отчет на ППС и административнонаказателна
дейност.

Декември

Установяване
изпълнението на
предложенията от
извършената
тематична проверка
през 2019 г.

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Съставяне на
АУАН, фишове
и електронни
фишове по ЗДвП
и КЗ. Прилагане
на ПАМ.
Изготвяне на
необходимата
документация за
обявяване на
обществена
поръчка.
Актуализация и
оптимизиране на
връзките на АИСПП и свързаните
подсистеми.

Брой съставени
АУАН, фишове,
електронни фишове,
ЗППАМ.

Въвеждане в
експлоатация на
АИС-ЕЦОН.

Автоматизиране и
централизиране на
процесите.

Стартиране на
дейностите за
автоматизиране
на процесите по
обмен на
информация.

Автоматизиране на
процесите.

Сравняване на
предварително
зададените маршрути на АП с
действителното им
движение съгласно данните в АИС.
Организация и
подготовка на
контролната
проверка

Доклад за резултати
и изпращане на
данните на ръководителите на съответните структури при
установено
несъответствие.
Извършена проверка.
Изготвен доклад с
констатации, изводи
и предложения.

Стратегически и други документи

Внедряване на
високоскоростни
автомобили.

Антикорупционен план на МВР за
2020 г.

Внедрена нова
подсистема ПТП

Антикорупционен план на МВР за
2020 г.

Наредба за административното
обслужване
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Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други документи

ЦЕЛ 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ С ПРИОРИТЕТ ВЪРХУ ТРАФИКА НА НАРКОТИЦИ И ХОРА, КОНТРАБАНДАТА,
КОРУПЦИЯТА, КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ТЕРОРИЗМА.
4.1. Противодействие на
местни и транснационални
престъпни структури,
извършващи трафик на
наркотични вещества (НВ),
прекурсори и препрекурсори.

4.1.1. Противодействие на трафик на НВ и
прекурсори, извършван от ОПГ. Пресичане на
трансгранични канали за наркотрафик.
Осъществяване на международно сътрудничество.

Декември

Пресичане дейността
на ОПГ, извършващи
трафик на НВ,
прекурсори и препрекурсори.

Провеждане на
разследвания и
полицейски
операции, вкл. с
чужди служби.

Проведени операции,
неутрализирани ОПГ
в страната и извън
нея.

Национална стратегия за борба с
наркотиците 2020 -2024 г.

4.2. Противодействие на
трансграничната
организирана престъпност,
осъществяваща трафик на
хора.

4.2.1. Провеждане на комплексни мероприятия по
предотвратяване трафика на хора.

Декември

Ограничаване на
случаите на трафик
на хора.

Провеждане на
СПО. Участие в
съвместни екипи
за разследване.

Резултати от
проведени СПО.
Участие в семинари,
обучения и
информационни
кампании.
Ограничаване на
Наблюдение и
Брой получени
рисковете и
контрол над
сигнали и извършени
заплахите от
български и чужди проверки.
извършване на
граждани,
терористични
подпомагащи
действия.
международни
терористични
организации.
Пресичане проявите
Постигане на
Извършени проверки
на корупция в
конкретни
по сигнали за
държавните
резултати по
корупция.
институции.
противодействие
Проведени СПО.
на корупцията.
Образувани ДП.
Ограничаване на
Пресичане на
Брой проведени СПО
престъпленията,
контрабандните
и иззети стоки без
свързани с търговия
канали и повиша- платен акциз и ДДС.
на стоки без платен
ване на бюджетакциз и ДДС.
ните приходи.
Премахване на незаПровеждане на
Резултати от
конно съдържание в
превантивни
проведени СПО и
интернет и подобрява- мероприятия и
образувани ДП.
не на сигурността във полицейски
виртуалното
операции.
пространство.
Предотвратяване на
Проведени
Резултати от
нанесени щети и
кампании за
проведени СПО и
загуби от финансови
превенция и
образувани ДП.
и хакерски атаки на
осведоменост;
отделни физически
изпратени
лица, фирми и
преписки в
организации.
прокуратурата.

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

4.3. Противодействие на
престъпни структури,
оказващи подкрепа на лица
и групи, свързани с
терористична дейност.

4.3.1. Установяване на български и чужди граждани,
подпомагащи дейността на международни
терористични организации.

Декември

4.4. Противодействие на
корупцията и злоупотребата с
власт в системата на
държавното управление.

4.4.1.Разкриване на корупционни престъпления в
системата на държавното и местното управление.

Декември

4.5. Противодействие на
ОПГ, занимаващи се с
контрабанда на акцизни
стоки

4.5.1.Установяване, пресичане и документиране
дейността на ОПГ, извършващи контрабанда на
акцизни стоки с цел задържане на ниска нива на
разпростране-ние на стоки без платен акциз и ДДС.

Декември

4.6. Противодействие на
киберпрестъпността

4.6.1. Осъществяване на мониторинг на интер-нет
Ежедневно
пространството за установяване на нови рискове и
заплахи и провеждане на мероприятия за
противодействие на незаконно съдържание в
интернет, свързано с детска порнография и радикални
идеологии.
4.6.2. Провеждане на мероприятия по
Ежедневно
противодействие на престъпления, свързани с
кибератаки и финансови престъпления в интернет.

Стратегия за противодействие на
радикализацията и тероризма 20152020 г.

Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията 20152020 г.
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Очаквани
резултати

4.7.1. Подпомагане провеждането на срещи и
консултации с представители на държавите –
членки от ЕС, страните от Западните Балкани и
други трети страни, европейските институции и
международни организации за обсъждане на
приоритетни въпроси от дневния ред на ЕС,
въпроси на двустранните отношения, регионалното
сътрудничество и европейската перспектива на
Западните Балкани.

Периодично

Подпомагане
изпълнението на
националните
приоритети по
отношение на
противодействието
на организираната
престъпност,
корупцията,
тероризма и
киберпрестъпността

Проведени
обсъждания,
срещи

Приети решения

4.8.1. Подпомагане изпълнението на националните
приоритети чрез провеждането на срещи и
консултации с представители на държавите –
членки от ЕС, страните от Западните Балкани и
други трети страни, европейските институции и
международни организации .

Януари –
юни

Изпълнение на
националните
приоритети по
отношение на
противодействието
на организираната
престъпност,
корупцията,
тероризма и
киберпрестъпността.

Проведени
обсъждания,
срещи

Приети решения

Бърз и ефективен
обмен на информация по всички
международни канали. Повишаване на
ефективността при
ОИД и разкриваемостта на извършени престъпления.

Оптимизиране на
международното полицейско сътрудничество по всички международни канали за
обмен на информация
Координиране на
съвместни разследвания и международни
операции.
Извършване на
Стратегия за противодействие на
проверки в базата
радикализацията и тероризма 2015данни на
2020
ИНТЕРПОЛ,
Европол и НШИС.

Засилване
международното
сътрудничество чрез
участие в съвместни
международни
оперативни действия.

Мярка

4.7. Активно участие в процеса
на вземане на решения в ЕС и
във формирането на
европейските политики чрез
участие в Съвета „Правосъдие
и вътрешни работи“ и подготвителните му органи.
Активен диалог и международно сътрудничество с
държавите-членки, страните от
Западните Балкани и други
трети страни, както и с
международни организации.
4.8. Организация и
координация в процеса на
председателство на Залцбургския процес, Председателство на Конвенцията
за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа,
Председателство на
Берлинския процес (съвм. с
РСМ), Председателство на
ПО 11 – Сигурност на
Дунавската стратегия
4.9. Засилване на
международното оперативно
полицейско сътрудничество с
държавите членки на МОКП
„Интерпол”, Европол,
държавите от Шенгенското
пространство, агенциите на
ЕС и международни и
регионални организации
4.10.Ефективно противодействие на тероризма чрез
механизмите на международното сътрудничество

4.10.1. Ефективно взаимодействие с Националния
контратерористичен център, ДАНС и други
държавни структури по линия противодействие на
тероризма и взаимодействие с Интерпол, Европол,
Фронтекс, SIRENE, Центъра за правоприлагане в
Югоизточна Европа (SELEC) и партньорските
структури на държавите-членки на ЕС за бърз
обмен на данни за лица, свързани с терористична
дейност.
4.11.1. Засилване дейността на националния
EMPACT координатор и националните EMPACT
експерти в приоритетните области.

4.11. Ефективно участие в
политическия цикъл на ЕС
чрез активно изпълнение на
дейностите от оперативните
планове за действие по приоритетните области на Европейската мултидисциплинарна

Индикатори за изпълнение

Срок за
изпълнение

Дейност

4.9.1. Ефективно използване на инструментите за
международно оперативно сътрудничество при
разследвания на случаи на организирана и
трансгранична престъпна дейност, корупция,
тероризъм и киберпрестъпност. Разширяване на
международното полицейско сътрудничество и
обмена на информация с Европол, Интерпол,
компетентните структури на евроатлантическите
партньори и трети страни.

Декември

Текущ

Декември

Засилване на
взаимодействието с
НКТЦ, ДАНС и други
държавни структури
по линия противодействие на тероризма.

Ефективен международен обмен на
информация.
Обявяване,
установяване и
извършване на
проверки в базите
данни на НШИС,
Интерпол и
Европол.
Обмен в реално
време на
оперативна
информация по
линия на
тероризма.

Декември

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

Участие в
дейностите и в
операции в
Оперативни-те
планове за
действие по
EMPACT

Целеви

Стратегически и други документи

Годишна и шестмесечна програма с
приоритетните за България теми, за
разглеждане в хърватското и
германското председателство на
Съвета на ЕС.

SOCTA, годишни оперативни
планове за действие по EMPACT
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Дейност
платформа срещу криминални
заплахи (EMPACT).
4.12. Превенция и
противодействие на
корупцията в МВР.

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

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

Декември

Ограничаване на
корупцията в МВР.

Планиране и
организиране на
проверки на
декларациите за
имущество и
интереси.

Брой проверени
декларации.

4.12.2. Контролна проверка в СДВР и ОДМВР за
установяване изпълнението на предложени-те мерки
в тематична проверка по създадената организация и
изпълнението на изискванията на Вътрешни правила
за организацията на работата в МВР по заявителски
материали за престъпления от общ характер
4.12.3. Извършване на тематични проверки в
структурите на МВР по създадената организация за
предоставяне на административни услуги.

Декември

Установяване
изпълнението на
предложенията от
извършената
тематична проверка.

Организация и
подготовка на
контролната
проверка

Изготвяне на доклад.

Март

Подобряване на
дейността на
административното
обслужване

Организация по
подготовката за
извършване на
проверките

Изготвени доклади за
резултатите от
тематичните
проверки

Стратегически и други документи

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

Наредба за административното
обслужване

ЦЕЛ 5. ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ГРАНИЦИТЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ.
5. 1. Ограничаване броя на
незаконно преминалите
държавната граница лица.

5.2. Повишаване
ефективността на граничния
контрол.
5.3. Повишаване на
техническия капацитет за
гранични проверки.

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

5.1. 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.
5.2.1. Изготвяне на проект на нова инструкция за
граничен контрол.

Декември

Ограничаване на
незаконната
миграция.

Провеждане на
СПО.

Противодействие на
миграционния
натиск върху Р
България.

Юни

Подобряване на
ефективността на
граничния контрол.

5.3.1. Доставка на специализирано оборудване за
граничен контрол и биометрична идентификация с
цел подпомагане управлението на границите.

Декември

Прилагане на нова
Инструкция за граничен контрол в структурите на ГДГП.
Въвеждане в
експлоатация на
ГКПП.

5.3.2. Осигуряване на техническо оборудване за
целите на Система Вход/Изход на ЕС.

Декември

5.3.3. Осигуряване на допълнителен брой служители
на ГКПП за работа със Система Вход/Изход.

Декември

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

Декември

Повишаване
ефективността на
граничните
проверки.
Извършване на
гранични проверки в
съответствие с
Регламент /ЕС/
2017/2226 на ЕП и на
Съвета от 2017г.
Осигуряване на
допълнителен щат за
служители на ГКПП
Повишаване
ефективността на
граничния контрол.

Подготовка и
издаване на нова
Инструкция за
граничен контрол.
Доставка на
специализирани
периферни
устройства.
Разчет на
необходимата
техника по
ГКПП и
осигуряване на
финансиране.
Обявяване и провеждане на конкурсни процедури.
Участие в
съвместни
операции.

Обявяване на
обществена поръчка

Назначаване на
служители за работа
на ГКПП.
Брой участващи
гост-служители в
проведените
съвместни операции.
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Срок за
изпълнение

Дейност

Мярка

5.5 Ефективно изпълнение на
процедури по връщане на
незаконно пребиваващи на
територията на страната
чужденци.

5.5.1. Участие в изготвяне и съгласуване на проекти
на споразумения за реадмисия на двустранно и на
европейско ниво с трети страни и проекти на
протоколи за тяхното прилагане, участие в
ежемесечни срещи на експерти по реадмисия.
5.5.2. Сътрудничество с консулските и
дипломатическите представителства на рискови в
миграционно отношение трети страни в процеса по
установяване на самоличността и изпълнение на
връщането на незаконно пребиваващи чужденци.

Декември

5.5.3. Изпълнение на процедури по връщане на
незаконно пребиваващи чужденци на територията
на Република България.

Декември

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

Декември

Декември

5.5.5. Участие на Република България като странаорганизатор и страна-партньор в операции за
връщане, координирани по линия на Агенция
Фронтекс.
5.6. Засилване на контрола по 5.6.1. Провеждане на специализирани полицейски
пребиваването на чужденци на операции, вкл. и съвместно със СДВР и ОДМВР
територията на страната с цел
превенция и противодействие
на незаконната миграция
5.6.2. Засилване на контрола по пребиваване на
чужденци и извършване на проверки и интервюта,
във връзка с подадени заявления за получаване на
право на пребиваване в Република България.

Декември

5.7. Хармонизиране на
националното
законодателство с
достиженията на ЕС в
областта на миграцията

5.7.1. Приемане на Закон за изменение и
допълнение на Закона за чужденците в Република
България

Юни 2020 г.

5.8. Поддържане на ефективно
партньорство с другите

5.8.1. Организиране на Национална конференция по
линия на Европейската мрежа за миграция, с

Юни 2020 г.

По отделен
план

Декември

Очаквани
резултати
Облекчаване на
процедурите за
обратно приемане на
незаконно
пребиваващи лица.
Подобряване на
работата по установяване на самоличността
на незаконно
пребиваващите
чужденци.
Ефективно
противодействие на
незаконната
миграция.
Изпълнение на националните и общностни
политики по отдаване
на предпочитание и
насърчаване на
доброволното
връщане.
Увеличаване на броя
на принудително
изведените от
страната чужденци
Установяване на
незаконно
пребиваващи на
територията на
България чужденци
Предприемане на
ефективни мерки за
намаляване на незаконно пребиваващи
чужденци във вътрешността на страната
Транспониране на
разпоредбите на
Директива 2011/98/ЕС
за единното
разрешение, както и на
разпоредбите на
Директивите за синята
карта, вътрешнокорпоративния
трансфер и сезонната
заетост.
Създаване на форум
за обмен на инфор-

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Провеждане на
срещи за
обсъждане.

Изготвени
споразумения и
протоколи.

Брой установени
чужденци и
проведени
интервюта.

Оптимизиране на
процеса по
установяване на
самоличността на
чужденците.

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

Брой върнати от
страната незаконно
пребиваващи
чужденци.

Участие в
съвместни
операции по
обратно връщане
Провеждане на
ПО и СПО

Брой върнати от
страната незаконно
пребиваващи
чужденци.
Брой проведени ПО
и СПО.
Брой установени незаконно пребиваващи
чужденци
Извършени справки,
проверки и
интервюта

Извършване на
проверки на
лицата

Изготвен
законопроект

Организиране на
Национална

Брой чужденци,
върнати по програми
за асистирано
доброволно връщане.

Стратегически и други документи

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

Намаляване на административната тежест
за чужденците-кандидати за пребиваване,
попадащи в обхвата на
Директивите за единното разрешение, синята карта, вътрешнокорпоративния трансфер и сезонната заетост
Организирана
Грантово споразумение за финансова
конференция за
помощ между ЕК и ДМ за периода
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Дейност
държави членки, европейските
агенции и международните и
неправителствени организаци,
с цел обмен на информация
относно развитието на политиките в областта на миграцията
5.9. Противодействие на
престъпленията, свързани с
подпомагане на незаконното
пребиваване или
преминаване на чужденци в
страната.
5.10. Развитие на ТЕТРА
системата на МВР

Мярка

Срок за
изпълнение

работно заглавие „Предизвикателства пред
държавите-членки в областта на миграцията:
специфични за отделните страни измерения,
потоци, въздействие и решения“
5.9.1. Провеждане на мероприятия с други служби
за противодействие на нелегалната миграция и
незаконното превеждане през граница.

Постоянен

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

Декември

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

мация относно
актуалните
предизвикателства в
областта на миграцията.

конференция

Ограничаване на престъпленията, свързани с
незаконното пребиваване или преминаване
през територията на
страната.
Подобрено взаимодействие между структурите по охрана на външни граници, противодействие на нелегалната миграция.

Планиране на
СПО и проверки.

Радиопокритие на
ТЕТРА системата
в региони
Благоевград –
30%; Смолян 70%

Целеви
национални
експерти,
представители на
държавите-членки на
ЕС, европейските
агенции и ЕК
Брой извършени
проверки и
проведени СПО

Стратегически и други документи
2019-2020 г.

Радиопокритие на
ТЕТРА системата в
региони Благоевград
– 50%; Смолян 75%;
6 нови ТБС 15
обучени специалисти

ЦЕЛ 6. ПОВИШАВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ И
ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ.
6.1. Поддържане и
подобряване на нивото на
готовност на органите на
МВР за реагиране и
управление при пожари,

кризи и други извънредни
ситуации.

6.1.1. 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

6.1.2. Участие в полевото учение по механизма за
гражданска защита на ЕС в Сърбия с модул за
изпомпване на вода с висок капацитет (НСР).

Съгласно
сключено
споразумение

6.1.3. Участие в полевото учение по механизма за
гражданска защита на ЕС в Турция с модул за
търсене и спасяване в градска среда (USAR).

Съгласно
сключено
споразумение

6.1.4.Участие в подготовката и провеждането на
национално компютърно подпомагано команднощабно учение по поддръжка от страната домакин
(ПСД 20)

Август

6.1.5.Участие в подготовката и провеждането на
учение на ЕС – EU Integrated Resolve 2020 (EU IR20).

Целогодишно

Повишаване на готовността за действие на
силите и средствата от
ЕСС за реагиране при
пожари, бедствия и
извънредни ситуации
Подобряване на
оперативното взаимодействие при оказване
и получаване на
международна помощ
в случаи на бедствия и
извънредни ситуации
Подобряване на оперативното взаимодействие при оказване и
получаване на международна помощ в
случаи на бедствия и
извънредни ситуации
Оптимално използване силите на МВР и
взаимодействие с
други ведомства при
оказване поддръжка
от България, като
страна домакин, на
сили на НАТО.
Повишаване информираността и подготов-

Подготовка на
ученията

Брой проведени
учения

Подготовка за
участието

Изготвен доклад за
участието в
проведеното полево
учение

Подготовка за
участието

Изготвен доклад за
участието в
проведеното полево
учение

Участие в подготовката,
планирането и
провеждането на
учението.

Проведено учение.
Изготвени документи

Участие в подготовката,

Създадена
организация.
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Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

6.1.6. Участие в подготовката и провеждането на
българо-американско антитерористично учение
Jackal Stone 21

Целогодишно

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

6.2.1. Поетапна подмяна на наличната екипировка и
техника на служителите, осъществяващи
пожарогасителна и спасителна дейност.

Декември

6.3. Повишаване на
ефективността на
извършваната контролна и
превантивна дейност.

6.3.1. Извършване на проверки по спазване на
правилата и нормите за пожарна безопасност.

Декември

6.3.2. 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.
6.3.3. Организиране и провеждане на медийни
изяви, публични събития и кампании за
информираност на населението, за формиране на
необходимото поведение при пожари, бедствия и
извънредни ситуации и за прилагане на защитни
мерки.

Декември

6.4.1. Предоставяне на прогнози и анализи за
състоянието на околната среда, откриване и
локализиране на топлинни аномалии (горски и
полски пожари), както и тематични картографски
продукти чрез ГИС системи и технологии с данни и
услуги по Програма КОПЕРНИК.

Декември

6.5.1.Поддържане на НСРПО в техническо и
оперативно отношение, доизграждане на СРПО на
населението на областно ниво и развитие на
системата.

Декември

6.4. Осигуряване на сателитни
данни и информация и разпространението им чрез гео-портала на ЦАН до всички институции и ведомства, компетентни
за реагиране при бедствия и
извънредни ситуации
6.5. Повишаване защитата на
населението при бедствия и
извънредни ситуации чрез
Националната система за
ранно предупреждение и
оповестяване (НСРПО).

Декември

Очаквани
резултати
ката на структурите на
МВР за действие в
процеса по управление
на кризи в ЕС
Поддържане и
повишаване на
способностите за
бърза реакция при
терористични атаки
Осигуряване на нова
екипировка и техника и доокомплектоване на служителите
с цел подобряване на
условията на труд
Осигуряване на
пожарната
безопасност
Актуализиране на
аварийните планове
и плановете за
защита при бедствия
Повишаване на информираността на населението и формиране на
необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни
ситуации и за прилагане на защитни мерки
Увеличаване на
източниците на
сателитна
информация и броя
на потребителите на
гео-портала на ЦАН

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

планирането и
провеждането на
учението.

Изготвени документи

Участие в подготовката,
планирането и
провеждането на
учението
Проведени
обществени
поръчки за
доставка

Създадена
организация.
Изготвени
документи.

Планиране на
проверки

Брой извършени
проверки

Създаване на
организация за
извършване на
проверки
Подготовка на
кампании,
медийни изяви,
публични
събития

Брой извършени
проверки

Брой източници на
сателитна
информация и
потребители на
гео-портала на
ЦАН.

Брой обработени
спътникови
изображения и
продукти от нови
източници на
информация

Повишаване защитата Изградени
на населението при
сиренни системи
бедствия и извънредни
ситуации

Стратегически и други документи

Сключени договори
за доставка

Брой проведени
кампании, беседи,
медийни изяви и
публикации

Адекватни сиренни
системи в областни и
общински градове

ЦЕЛ 7. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
7.1. Мониторинг на щатовете
на структурите по чл. 37 от
ЗМВР и обезпечаването им с
човешки ресурси.

7.1.1. Предприемане на мерки за оптимизиране на
щатовете на структурите по чл. 37 от ЗМВР и
обезпечаването им с човешки ресурси на основа
взети решения от Комисията по чл. 106а от
ПУДМВР.

Декември

Оптимизиране на
щатовете на структурите по чл. 37 от ЗМВР
и обезпечаването им с
човешки ресурси.

Решения на
Комисията и
изготвени писма
във връзка с взетите решения.

Анализ на постъпилите предложения за
промяна по щата на
структурите, както и за
заемане на длъжности
в структури на МВР.
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Дейност
7. 2. Устойчивост на кадровото
обезпечаване на структурите
на МВР и създаване на мотивационна среда за кариерно
израстване на служителите.
7.3. Повишаване на професионалната квалификация на
служителите за ефективно
изпълнение на основните
дейности на МВР.

7.4. Подобряване на дисциплината и дисциплинарната
практика в МВР.

7.5. Управление на бюджета
на МВР.
7.6. Управление и
изпълнение на Индикативна
годишна работна програма
(ИГРП) 2020, управление на
средствата, отпуснати от
Норвежкия финансов
механизъм (НФМ) за периода
2014-2021 г.

7.7. Подготовка на финансов
период 2021-2027 г. в област
„Вътрешни работи“
7.8. Обучение на служителите от всички дирекции,
занимаващи се с обществени
поръчки по ФУМИ, ФВС и
НФМ с изискванията на ЗОП
и правилника за неговото

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

7.2.1.Провеждане на конкурси за назначаване на
държавна служба в МВР и за преминаване в повисока по вид длъжност.

Декември

Кадрово укрепване на
МВР и повишаване на
административния
капацитет

Обявяване и
провеждане на
конкурси

Брой проведени
конкурси

7.3.1. Изпълнение на годишния График за
професионално обучение на служителите от МВР в
обучаващите институции на МВР

Декември

Брой планирани
курсове

Брой служители,
успешно завършили
курсовете

7.3.2. Провеждане на професионално обучение и
образование на служителите от МВР

Декември

Подобрена ефективност при изпълнението на основните
дейности на МВР
Кадрово укрепване
на МВР

Брой обучаеми

7. 3.3. Провеждане на интерактивни обучения за
развитие на меки социални умения у служителите
на МВР.

Декември

Изготвен график

7.4.1. Изготвяне на месечен бюлетин за състоянието
на дисциплината и дисциплинарната практика в
МВР.
7.4.2. Осъществяване на методическо ръководство и
контрол по провеждането на дисциплинарни
производства за извършени тежки нарушения на
служебната дисциплина.
7.5.1. Изготвяне на проектобюджет на МВР за 2021
г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода
2022 г. и 2023 г. и публикуване на Интернет
страницата на МВР
7.6.1. 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
7.6.2. Управление 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
НФМ.
7.7 1. Координация на подготовката на
националните програми по фонд „Вътрешна
сигурност“, фонд „Убежище и миграция“ и
Инструмента за финансово подпомагане за
управлението на границите и за визите
7.8.1. Обучение на служителите от всички
структури, занимаващи се с обществени поръчки по
ФУМИ и ФВС, с изискванията на ЗОП и
правилника за неговото прилагане

Ежемесечно

Повишаване на функционалността и качеството на изпълнение
на задълженията
Подобряване на
дисциплината
практика
Подобряване на
дисциплината
практика
Прозрачност в
дейността по финансовото осигуряване на
МВР
Ефективно
изпълнение на
договорите

Подготовка на
бюджетната прогноза в определените срокове
6 договора за
БФП

Брой на завършилите
курсове и придобилите степени на
висшето образование
Брой проведени обучения; нови модули;
брой обучени
служители
Изготвяне на
бюлетини и
предприети мерки
Осъществен контрол
по провеждането на
дисциплинарни
производства.
Публикуване на
Интернет страницата
на МВР

Декември

Изпълнение на
Програма „Вътрешни
работи“ 2014-2021 по
НФМ

сключени
договори за
предоставяне на
БФП по НФМ

Декември

Подготвени проекти
на национални
програми по
фондовете

Декември

Изпълнение на
изискванията на
ЗОП.

Ежемесечно

Съгласно
указания на
МФ
Декември

Събиране, обработка и анализ на
информация
Брой
дисциплинарни
производства

Планирани
обучения

Сключени минимум
2 договора за БФП
по ФУМИ и
минимум 4 договора
за БФП по ФВС

Стратегически и други документи
Стратегия за развитие на човешките
ресурси в МВР 2019-2025 г.

План за 2020 за изпълнение на СРЧР в
МВР 2019-2025 г.

Вътрешни правила за бюджетния
процес в МВР
Индикативна годишна програма 2020
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по НП по
ФУМИ и ФВС
Програма „Вътрешни работи“ 20142021 по НФМ

Подготвени проекти
на национални
програми по
фондовете

РМС № 196 от 11 април 2019 г.

Обучени поне 40
представители на
възложители в МВР,
занимаващи се с
възлагане на ОП

План за действие за превенция и противодействие на корупцията в МВР
2020
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Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други документи

прилагане.

ЦЕЛ 8. ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА БИЗНЕСА И ГРАЖДАНИТЕ.
8.1. Повишаване качеството
на административното
обслужване.

8.2. Оптимизиране на
процеса на плащане на глоби
по ЗДвП чрез терминални
устройства ПОС.
8.3. Повишаване
ефективността при
осигуряването на БЛД.

8.4. Прилагане на европейски
практики във връзка с организацията на работа по административното обслужване на
гражданите на ЕС и членовете
на техните семейства.
8.5. Намаляване на
административната тежест за
гражданите и бизнеса

8.1.1. Изпълнение на ПМС № 14/29.01.2020 г. за
приемане на мерки за трансформация на модела на
административно обслужване.

Декември

Повишаване
качеството на
административното
обслужване

Изменение на
вътрешнонормативни актове

Извършване на
проверки за удовлетвореността на потребителите на административни услуги.
Брой извършени
проверки

8.1.2. Извършване на проверки на териториалните
структури за изпълнение на изискванията за
административно обслужване.
8.2.1. Осигуряване на възможност за плащане на
глоби по ЗДвП чрез инсталиране на допълнителни
терминални устройства ПОС в структури на МВР.

Съгласно
утвърден
график
Декември

Подобряване организацията за административно обслужване
Повишаване
събираемостта на
глобите.

Създаване на
организация

8.3.1. Поетапна подмяна на наличните устройства
за печат на СРМПС в звената по регистрация в
ОДМВР/СДВР.

Декември

8.3.2. Поетапна подмяна на наличните скенери и
мултифункционални устройства за издаване на
СУМПС в ОДМВР/СДВР.
8.3.3.Актуализиране на нормативните документи,
касаещи издаване и подмяна на СУМПС, за
осигуряване на възможност за подаване на
заявления за издаване на СПМС в звената БДС при
ОДМВР/СДВР.
8.3.4. Промяна на нормативните документи,
касаещи издаване и подмяна на СУМПС, за
въвеждане на експресна услуга за подмяна на
СУМПС.

По график

Закупуване на нови
устройства за печат на
свидетелства за
регистрация на МПС
Осигуряване на нови
скенери и МФУ.

Обявяване на
обществена
поръчка за
доставка.
Обявяване на
ОП за доставка.

Възможност за подаване на заявления за
издаване на СУМПС в
звената БДС при
ОДМВР/СДВР.
Възможност за
подмяна на СУМПС
за 8 работни часа.

Променени
нормативни
документи.

8.3.5. Осъществяване на организиран прием на
заявления за издаване на БДС.

Декември

Намаляване на
натовареността на
РУ.

8.3.6. Провеждане на информационна кампания за
популяризиране на създадената организация за
издаване и подмяна на БЛД.
8.4.1. Осъществяване на диалог с чужденци от
експертен състав в приемните дни на дирекция
„Миграция“, с цел консултиране на лицата относно
законовите изисквания за пребиваване в Република
България.

Декември

Оптимизиране на
процеса по издаване
на БЛД
Подобряване на административното обслужване и

Работна група за
извършване на
промени в
нормативните
документи.
Работна група за
извършване на
промени в нормативните
документи.
Организация за
прием на заявления за издаване на
БДС по места.
Организиране на
информационни
кампании
Брой приети
граждани и
разгледани
случаи

8.5.1. Предоставяне на нови електронни
административни услуги.

Декември

Създаване на
организация за
предоставяне на
ЕАУ

Брой нови услуги

Юни

Юни

Декември

Подобрени условия
при предоставяне на
ЕАУ

Инсталирани
терминални
устройства ПОС

ПМС № 14/29.01.2020 г.

Увеличен брой
инсталирани
терминални
устройства ПОС
Сключване на
договор за доставка.
Сключване на
договор

Променени
нормативни
документи.
Предоставена възможност за организиран
прием на заявления по
искане на институции.
Подобряване на
административното
обслужване
Брой приети
граждани и
разгледани случаи
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