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03.02.2021 г.

УТВЪРЖДАВАМ: /П/
МИНИСТЪР
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Христо Терзийски

ЦЕЛИ
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2021 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 в дейността на министерството през 2021 г.

ЦЕЛИ НА МВР ПРЕЗ 2021 г.
ЦЕЛ 1:

Противодействие и превенция на конвенционалната престъпност, опазване на обществения ред, подобряване на
безопасността и контрола на движението по пътищата.

ЦЕЛ 2:

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

ЦЕЛ 3:

Гарантиране на сигурността на границите и противодействие на незаконната миграция.

ЦЕЛ 4:

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

ЦЕЛ 5:

Публикуване в отворен формат на информационни масиви и ресурси, които поддържа МВР, достъпът до които е
свободен. Подобряване на административното обслужване.

ЦЕЛ 6:

Осъществяване на контрол по спазване на нормативно регламентирани противоепидемични мерки.

ЦЕЛ 7.

Гарантиране на сигурността и противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на
пожарната безопасност при произвеждането на изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на
републиката през 2021 г.
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Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други
документи

ЦЕЛ 1: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И КОНТРОЛА
НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.
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 прибиране на
селскосто-панската продукция реколта 2021 г.

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

юли

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

декември

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

декември

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

декември

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

декември

1.2.1. Повишаване на качеството на
оперативно-издирвателната дейност по
отношение на производство, разпространение
и употреба на наркотични и други упойващи
вещества.
1.3.1. Изпълнение на дейности от
Националната програма „Работа на полицията
в училищата” и Програма „Детско
полицейско управление”.
1.3.2. Провеждане на специализирани
полицейски операции в районите на
училищата и на обществени места.

декември

1.4.1. Създаване на организация за опазване
на селскостопанската продукция.

Повишаване
ефективността по
противодействие на
конвенционалната
престъпност.
Подобряване на
средата за сигурност.
Намаляване броя на
престъпленията
против
собствеността, в
частност кражби.
Ограничаване на
условията за
противозаконно
отнемане на МПС.
Повишаване
информираността на
гражданите за
различните видове
измами.
Ограничаване на
виктимизацията.
Неутрализиране на
лица и групи,
разпространяващи
наркотици.

Изготвяне на план за
противодействие на
конвенционалната
престъпност.

Изготвен план.
Изпълнени мерки.

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

Брой проведени
специализирани
полицейски операции
(СПО).
Подобрена резултатност по
противодействие на
престъпления против
собствеността.

Изготвяне на анализ за
оперативната обстановка и
провеждане на периодични
СПО.
Провеждане на превантивни
мероприятия с уязвимите
социални
групи.

Изготвен анализ.
Брой проведени СПО.

Наблюдение на лица и
групи, разпространяващи
наркотици.

Брой
получени оперативни
сигнали,
задържани лица, проведени
СПО.
Брой изнесени лекции и
беседи. Проведени
инициативи с ученици.

Проведени разяснителни
мероприятия/
информационни кампании.

декември

Създаване на модели
за безопасно
поведение у децата.

Работа на полицията в
училищата.

декември

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

Планиране на проверки.

Брой извършени проверки.

Планиране на мерки за
ограничаване
посегателствата на
селскостопанската
продукция.

Изготвен план. Изпълнени
мерки.

април
ноември
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1.5. Противодействие на
престъпността, опазване на
обществения ред, осигуряване на
безопасността на движението и
пожарната безопасност в
курортните комплекси и населени
места през летния и зимния сезон.

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.
1.5.2. Изготвяне, координация и подпомагане
на подписването на двустранни протоколи за
съвместни патрули, с цел противодействие на
престъпността, опазване на обществения ред
и безопасността на движението в
туристическите комплекси по време на летния
и зимния туристически сезон (в зависимост от
епидемиологичната обстановка).
1.6. Повишаване на ефективността на 1.6.1. Оказване на методическа помощ и
контрола по дейности, свързани с
контрол при осъществяване на
разрешителния режим по КОС.
административна и контролна дейност по
КОС.
1.7. Осъществяване на превантивна
1.7.1. Провеждане на превантивни кампании,
дейност от органите на пътна
акции и СПО за ограничаване на пътнополиция за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм.
транспортния травматизъм.
1.8. Подобряване на
1.8.1. Провеждане на тематични, комплексни
контролната и административнои планови проверки по непосредственото
наказателната дейност по Закона за
изпълнение на дейностите по контрол на
движението по пътищата и Кодекса
пътното движение.
за застраховането.
1.8.2. Повишаване контрола над участниците
в движението по пътищата.

Срок за
изпълнение

Текущ

Целеви

Осигуряване на
сигурността на
туристите в
курортните
комплекси.

Планиране на мерки за
ограничаване на
престъпленията и
нарушенията в курортните
комплекси.

Изготвен план за дейността
на МВР през 2021-2022 г.

май
октомври

Осигуряване на
сигурността и
безопасността на
туристите в
курортните
комплекси.

Изготвяне, координация и
подпомагане на
подписването на
двустранни протоколи за
съвместни патрули.

Брой подписани протоколи
и осигурени съвместни
патрули (в зависимост от
епидемиологична-та
обстановка).

март
ноември

Ефективност на
контрола по
разрешителния
режим.
Ограничаване на
пътнотранспортния
травматизъм.

Планиране на проверки.

Извършени проверки.

Провеждане на кампании,
акции и СПО.

Брой проведени кампании,
акции и СПО.

Повишаване
качеството на работа
на служителите с
правомощия за
контрол по ЗДвП и
КЗ.
Подобряване
дисциплината на
участниците в
движението по
пътищата.
Ограничаване на
предпоставките за
възникване на ПТП и
на последствията от
тях.

Осъществяване на контрол
над дейността на
служителите с правомощия
за контрол по ЗДвП и КЗ.

Брой и вид на извършените
проверки.

Съставяне на АУАН,
фишове и електронни
фишове по ЗДвП и КЗ.

Брой съставени
АУАН, фишове,
електронни фишове.

Мониторинг на
пътнотранспортната
обстановка. Анализ на
данните за
пътнотранспортния
травматизъм и
предприемане на мерки.
Подаване на ежемесечни
справки до ГДНП.

Намален брой на ПТП,
загиналите и ранените
участници в движението.

Планиране и участие в
съвместни СПО.

Брой участия в СПО.

декември

декември

декември

1.9.1. Участие в провеждане на съвместни СПО Ежемесечно
по противодействие на конвенционалната
престъпност и осигуряване на засилено полицейско присъствие в малките населени места.
1.9.2. Участие в съвместна дейност на ДЖГДЖСОБТ със СДВР и ОДМВР по опазване
на обществения ред при провеждане на

Индикатори за изпълнение

май
октомври

1.8.3. Подобряване организацията и
декември
координацията за действие при влошени пътни
условия, затруднено и/или блокирано движение
и при възникване на ПТП.

1.9. Противодействие на
конвенциалната престъп-ност с
акцент върху прес-тъпленията
против лично-стта и собствеността
на гражданите и справяне с кризи от
различен характер.

Очаквани
резултати

съобразно
постъпили
искания

Повишаване
ефективността от
работата по
противодействие на
конвенционалната
престъпност.
Недопускане на
нарушения на
обществения ред при

Стратегически и други
документи

Брой участия в СПО,
провеждани от СДВР и
ОДМВР.
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масови мероприятия.
1.10. Информационно обслужване и
психологично подпомагане на
дейността по разследване на ОИД.

1.10.1. Провеждане на полиграфски
изследвания на оперативно интересни лица.

декември

1.10.2. Информационно
обслужване
от
архивните оперативни и служебни фондове на
ДИА по заявки и искания на оперативноиздирвателните
структури
на
МВР,
националните служби за сигурност и за
обществен ред и на правоимащи държавни
органи и потребители, при спазване на ЗЗКИ.

декември

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

декември

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

провеждане на
масови мероприятия.
Приложимост на
психологичното
профилиране и
портретиране в ОИД
Ефективна, срочна и
точна
информационна
обезпеченост на
правоимащите
потребители и
оторизираните
органи.
Увеличаване на броя
на държавите, с
които се осъществява
автоматизиран
обмен.

Целеви

Провеждане на изследвания.

Брой отработени заявки и
брой лица, изследвани с
полиграф.

Количествена, прецизна и
рационална резултатност в
информационното търсене
и обслужване.

Изпълнени заявки и
искания за изготвяне на
справки и използване на
архивни документи и дела.

Ефективен и своевременен
обмен на данни

Брой на страните, с които
се извършва автоматизиран
обмен на данни.

Стратегически и други
документи

.

ЦЕЛ 2: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ С ПРИОРИТЕТ ВЪРХУ ТРАФИКА НА ХОРА И НАРКОТИЦИ, КОНТРАБАНДАТА, КИБЕРПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И
ТЕРОРИЗМА.
2.1. Противодействие на
организираната престъпност, с
акцент върху предотвратяване
трафика на хора и неутрализиране
на дейността на ОПГ, извършващи
трафик на наркотични вещества.

2.2. Противодействие на ОПГ,
занимаващи се с контрабанда на
акцизни стоки и провеждане на
мероприятия за осигуряване ръст
на бюджетните приходи.

2.3. Противодействие на
киберпрестъпността.

2.1.1. Провеждане на комплексни
мероприятия за предотвратяване на
вътрешния и трансграничен трафик на хора.

декември

Намаляване броя на
случаите на трафик
на хора.

2.1.2. Противодействие на местни и
транснационални престъпни групи,
извършващи трафик на наркотични вещества
(НВ), прекурсори и препрекурсори.

декември

2.2.1. Пресичане дейността на ОПГ,
извършващи контрабанда на акцизни стоки, с
цел задържане на ниска нива на
разпространение на стоки без платен акциз и
ДДС.
2.2.2. 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.
2.3.1.Провеждане на мероприятия по
противодействие на престъпления, свързани с
кибератаки, финансови престъпления и

декември

Пресичане и
неутрализиране на
дейността на ОПГ,
извършващи трафик
на НВ, прекурсори и
препрекурсори.
Ограничаване на
престъпленията,
свързани с търговия
на стоки без платен
акциз и ДДС.
Ограничаване на
нарушения и
престъпления,
свързани с данъчното
и митническото
законодателство.

декември

ежедневно

Провеждане на СПО за
неутрализиране дейността
на местни и
транснационални
организирани престъпни
групи.
Провеждане на полицейски
операции в страната и извън
нея, вкл. с чужди партньори.

Проведени СПО и
неутрализирани ОПГ.
Участие в семинари,
обучения и
информационни кампании.

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

Брой проведени операции,
вкл. с чужди сродни
служби.

Национална стратегия за
борба с наркотиците
2020-2024 г.

Пресичане на
контрабандни канали и
повишаване на бюджетните
приходи.

Брой проведени СПО и
иззети стоки без платен
акциз и ДДС.

Провеждане на съвместни
широкомащабни
специализирани операции и
тематични проверки.

Брой проведени съвместни
тематични мероприятия и
постигнати резултати.

Предотвратяване на
Проведени кампании за
нанесени щети и
превенция и осведоменост;
загуби от финансови и из-вършени полицейски

Резултати от проведени СПО
и образувани ДП.
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противоправно съдържание в Интернет.

2.4. Противодействие на престъпни
структури, оказващи подкрепа на
лица или групи, подготвящи или
извършващи терористични актове
на територията на страната и
чужбина.
2.5. Засилване на международното
оперативно полицейско
сътрудничество с държавите
членки на МОКП „Интерпол”,
Евро-пол, държавите от
Шенгенското пространство,
агенциите на ЕС, международни и
регионални организации

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

2.4.1. Установяване, наблюдение и контрол
над дейността на български и чужди
граждани, подпомагащи дейността на
международни терористични организации.

декември

2.5.1. Ефективно използване на инструментидекември.
те 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.
2.5.2. Ефективно взаимодействие с
декември.
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.
2.5.3. Ефективно участие в политическия
декември.
цикъл на ЕС чрез активно изпълнение на
дейностите от оперативните планове за
действие по приоритетните области на
Европейската мултидисциплинарна
платформа срещу криминални заплахи
(EMPACT).
2.6.1. Оказване на съдействие на ОЛАФ във
периодично
връзка с техни разследвания.

2.6.2. Извършване на административни
проверки за идентифициране на нередности,

ежедневно

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

хакерски атаки на
отделни физически
лица и фирми,
държавни и частни
организации.
Ограничаване на
рисковете и
заплахите от
извършване на
терористични
действия.
Бърз и ефективен
международен обмен
на информация по
всички
международни
канали. Повишаване
ефективността при
ОИД и
разкриваемост-та на
извършени
престъпления
Засилване на
взаимодействието с
НКТЦ, ДАНС и
други държавни
структури по линия
противодействие на
тероризма

операции.

Изпълнение на
дейностите от
Оперативните
планове за действие
по приоритетните
области на проектите
на EMPACT.
Предотвратяване и
разкриване на
нередности и измами,
засягащи
финансовите
интереси на ЕС и на
националния
бюджет.
Противодействие и
разкриване на

Целеви

Стратегически и други
документи

Наблюдение и контрол над
български и чужди
граждани, подпомагащи
международни
терористични организации.

Брой получени сигнали и
проверени лица.

Стратегия за
противодействие на
радикализацията и
тероризма (СПРТ).

Ефективен между-народен
обмен на информация по
всички международни
канали.
Координиране на
съвместни разследвания и
международни операции.

Оптимизиране на
международното полицейско
сътрудничество по всички
между-народни канали за
обмен на информация.
Осъществена координация.

План на МВР за
изпълнение програмата на
правителството през
периода 2017 – 2021 г.

Обмен в реално време на
оперативна информация по
линия на тероризма.

Извършване на проверки в
базата данни на
ИНТЕРПОЛ, Европол и
НШИС.

Стратегия за
противодействие на
радикализацията и
тероризма (СПРТ).

Засилване дейност-та на
националния EMPACT
координатор и
националните EMPACT
експерти в приоритетните
области

Участие в предвидените
дейности и операции в
Оперативните планове за
действие по EMPACT
проектите на ЕС.

SOCTA, годишни
оперативни планове за
действие по EMPACT

Осъществяване на
координация и оперативно
сътрудничество.

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

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

Извършване на проверки
по сигнали за нередности и

Брой постъпили сигнали за
нередности.
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Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

засягащи финансовите интереси на ЕС
(административни разследвания).

2.7. 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.

2.7.1. Подпомагане провеждането на срещи и периодично
консултации с представители на държавите членки на ЕС, страните от Западните Балкани,
както и други трети страни, европейските
институции и международни организации за
обсъждане на приоритетни въпроси от
дневния ред на ЕС, въпроси на двустранните
отношения, регионално сътрудничество.

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

нередности и измами,
зася-гащи
финансовите на ЕС и
на националния
бюджет.
Изпълнение на
националните
приоритети по
отношение на
противодействието
на организираната
престъпност, трафика
на хора и наркотици,
контрабандата,
киберпрестъпността
и тероризма.

Целеви

Стратегически и други
документи

административни
разследвания
.
Проведени обсъждания и
срещи.

Приети решения.

ЦЕЛ 3: ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ГРАНИЦИТЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ.
3.1. Ограничаване броя на
незаконно преминалите държавната
граница лица.
3.2. Извършване на ефективни
гранични проверки в съответствие с
Кодекса на шенгенските граници,
както и с насоките на СЗО,
разпоредбите на националните
здравни органи във връзка с
пандемията от COVID-19.
3.3. Реализация на Системата
Вход/Изход на ЕС на ГКПП.

3.4. Организиране и участие в
провеждането на съвместни

3.1.1. Планиране и организиране на дейности
по продължаване на СПО за противодействие
на миграционния натиск по българо-турската
граница и оперативно-активни направления
по българо-гръцката граница.
3.2.1. Недопускане за влизане в страната на
лица в съответствие с налаганите от
Министерство на здравеопазването временни
забрани за влизане в Р България.

декември

Ограничаване на
незаконната
миграция.

Противодействие на
миграционния натиск
върху Р България.

Проведени СПО.

декември

Недопускане за
влизане в страната на
лица, които са
заплаха за
общественото здраве.

Изпълнение на
разпоредбите на
националните здравни
органи във връзка с
пандемията от COVID 19.

Брой недопуснати лица.

3.3.1. Осигуряване на техническо оборудване
за целите на Системата Вход/Изход на ЕС.

декември

Обявяване на ОП за
доставка на технически
средства.

Доставка на необходимите
технически средства за
работа на СВИ.

3.3.2. Осигуряване на достатъчен брой
служители на ГКПП за работа със Система
Вход/Изход (назначаване и обучение).

декември

3.3.3. Инфраструктурни промени
(реконструкции на ГКПП, подмяна на кабини
за гранична проверка, изграждане на
автобусни терминали и др.).

декември

Обявяване на конкурсни
процедури, назначаване,
приключване на
първоначална полицейска
подготовка.
Изготвяне на проектна
документация.

Назначени 240 служители
за самостоятелно
извършване на ГП и ИТ
специалисти за обслужване
на СВИ на ГКПП
Обявяване на обществени
поръчки.

3.4.1. Провеждане на съвместни операции
„Фокусни точки” и „Гъвкави оперативни

декември

Извършване на
гранични проверки в
съответствие с
Регламент /ЕС/
2017/2226 на ЕП и на
Съвета от 30.11.2017
г.
Осигуряване на
допълнителен щат за
служители на ГКПП
за работа със
Система Вход/Изход.
Готова
инфраструктура за
ефективно
функциониране на
СВИ.
Повишаване
ефективността на

Участие в съвместни
операции за повишаване

Брой участващи гостслужители в проведените
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Мярка

операции, координирани от
Агенция Фронтекс по външните
граници на Република България.
3.5. Ефективно изпълнение на
процедури по връщане на
незаконно пребиваващи на
територията на страната чужденци.

дейности” по българо-турската и българосръбската граница и „Алексис” и “Фокусни
точки“ по въздушните граници.
3.5.1. 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 .
3.5.2. 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.

3.6. Повишаване на техническия
капацитет на ГДГП за
осъществяване дейностите,
съгласно ЗМВР.

3.7. Ефективно изпълнение на
процедурите по връщане като
инструмент за противодействие на
незаконната миграция

3.8. Засилване на контрола по
пребиваването на чужденци на
територията на Република
България.

Срок за
изпълнение

декември

декември

3.6.1. Ремонт на съществуващо и подготовка
на процедури за доставка на ново оборудване
за гранично наблюдение.

декември

3.6.2. Доставка и интегриране в
съществуващите системи на специализирано
оборудване за откриване на радиоактивни и
ядрени материали предназначено за ГКПП
Станке Лисичково и ГКПП Капитан
Андреево.
3.7.1. Изпълнение на процедури по връщане
на незаконно пребиваващи на територията на
Република България чужденци.
3.7.2. Изпълнение на дейности по насърчаване
на доброволното връщане в сътрудничество с
Мисията на Международната организация по
миграция в България.

декември

3.7.3. Участие на Република България в
операции по връщане, координирани от
Европейската агенция за гранична и брегова
охрана.
3.8.1. Провеждане на специализирани
полицейски операции/полицейски операции
за противодействие и превенция на
незаконната миграция.

декември

декември
декември

декември

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други
документи

граничния контрол.

ефективността на
граничния контрол.

съвместни операции.

Облекчаване на
процедурите за
обрат-но приемане
на незаконно
пребиваващи лица.
Подобряване на
работата по
установяване на
самоличността на
незаконно
пребиваващите
чужденци.
Ефективно
противодействие на
миграционния
натиск на
държавната граница
и участие в
съвместни операции
с Фронтекс.
Повишаване на
капацитета за
детекция на
радиоактивни и
ядрени материали в
зоните на ГКПП.
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
върнатите от
страната чужденци.
Установяване на
незаконно
пребиваващи на
територията на
България чужденци.

Провеждане на срещи за
обсъждане.

Изготвени споразумения и
протоколи.

Намаляване времето за
установяване на
самоличността на
чужденците.

Брой установени чужденци
и проведени интервюта.

Контрол по изпълнение на
договори и участие в
подготовка на процедури за
доставка на ново
оборудване.

Прилагане на придобитото
ново оборудване в
граничното наблюдение.

Фонд „Вътрешна
сигурност“.

Доставка и интегриране в
съществуващите системи
на радиационни портални
монитори на ГКПП Станке
Лисичково и ГКПП
Капитан Андреево.
Изпълнение на дейности по
връщане на незаконно
пребиваващи чужденци
Оказано съдействие на
МОМ при изпълнение на
програми.

Доставени, интегрирани
към съществуващите
системи и въведени в
експлоатация радиационни
портални монитори на
ГКПП
Брой върнати от страната
незаконно пребиваващи
чужденци
Брой чужденци, върнати по
програми за асистирано
доброволно връщане.

Меморандум за
разбирателство между
МВР и Департамента по
енергетика на САЩ

Участие в съвместни
операции по обратно
връщане.

Брой проведени операции
по обратно връщане.

Провеждане на ПО и СПО

Брой проведени ПО и
СПО. Брой установени
незаконно пребиваващи
чужденци.

Специфична цел 3
„Връщане“ от НП по
ФУМИ.
Специфична цел 3
„Връщане“ от НП по
ФУМИ.
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Дейност
3.9. Осигуряване на подходящи
условия за настанените в
затворените центрове незаконно
пребиваващи чужденци,
подлежащи на връщане.

3.10. Подпомагане на ГДГП по
противодействие на престъпления,
свързани с незаконно пребиваване
или преминаване на чужденци в
страната.

Мярка
3.9.1. Осигуряване на средства за оперативни
разходи за СДВНЧ към ДМ.

Срок за
изпълнение
декември

3.9.2. Поддържане на активно сътрудничество декември
с НПО и международните организации,
работещи в областта на миграцията при
изпълнението на дейности, насочени към
подпомагане на лицата, настанени в СДВНЧ.
3.10.1. Провеждане на съвместни
постоянен
мероприятия с ГДГП за осигуряване засилено
полицейско присъствие в дълбочина на
граничната зона на очертали се рискови зони
за противодействие на случаите за незаконно
преминаване на държавната граница.

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Обезпечаване на
основните нужди на
лицата в СДВНЧ при
зачитане на
международните
стандарти за защита
на правата на човека.
Гарантиране на
основните права на
чужденците,
настанени в СДВНЧ.
Установяване на
лица, незаконно
преминали
държавната граница.

Целеви

Осигуряване на храна, вода,
електричество и разходи за
наемане на допълнителна
охрана.

Осигурени оперативни
разходи за домовете.
Осигурен допълнителен
персонал за охрана.

Провеждане на срещи с
НПО и международни
организации; съвместни
дейности за подпомагане
на лицата в СДВНЧ.
Планиране и участие в СПО.

Проведени срещи.
Реализирани дейности.

Стратегически и други
документи

Брой извършени проверки и
участия в СПО.

ЦЕЛ 4: ПОВИШАВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ И ДРУГИ
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ.
4.1. Поддържане и подобряване на
реакцията и нивото на готовност на
органите за ПБЗН при пожари,
бедствия и извънредни ситуации.

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).

декември

4.1.2. Участие в полевите учения по
механизма за гражданска защита на ЕС.

Съгласно
сключено
споразумение

4.2. Оказване на методическа помощ
на органите на местната власт при
организиране дейността на доброволните формирования (ДФ).

4.2.1. Провеждане на семинари за
подпомагане органите на местната власт при
организиране на дейността на ДФ.

септември –
декември

4.3. Подобряване на условията на
труд на служителите,
осъществяващи пожарогасителна и

4.3.1. Поетапна подмяна на наличната
екипировка и техника на служителите,
осъществяващи пожарогасителна и

декември

Повишаване на
готовността за
действие на силите и
средствата от ЕСС за
реагиране при
пожари, бедствия и
други извънредни
ситуации
Подобряване на
оперативното
взаимодействие при
оказване и при
получаване на
между-народна
помощ в случаи на
бедствия и
извънредни
ситуации.
Подобряване
ефективността на
координацията с
органите на
държавната и местната
власт, НПО,
работодатели.
Осигуряване на нова
екипировка и
техника и

Подготовка на ученията

Брой проведени учения

Подготовка за участията.

Изготвен доклад за
участията в проведените
полеви учения.

Подготовка за провеждане
на семинари.

Брой проведени семинари.

Проведени обществени
поръчки за доставка.

Сключени договори за
доставка.
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спасителна дейност.

спасителна дейност.

4.4. Повишаване нивото на
готовността на органите за ПБЗН за
реакция и оповестяване на
съставните части на ЕСС при
бедствия и извънредни ситуации.
4.5. Повишаване на ефективността
на извършваната контролна и
превантивна дейност.

4.4.1. Провеждане на учения и тренировки с
Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване (НСРПО) на
съставните части на ЕСС за реакция при
бедствия и извънредни ситуации.
4.5.1. Извършване на проверки по спазване на
правилата и нормите за пожарна безопасност.

декември

4.5.2. 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

4.5.3. 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.
4.6.1. Провеждане на тренировки по
изпълнение плановете за защита при кризи,
извънредни ситуации и др.

декември

4.7. Оптимизиране действията на
ЕСС и повишаване на
информираността на населението за
защита при пожари, бедствия и
извънредни ситуации.

4.7.1. Участие в учения и тренировки за
проверка на готовността на Единната
спасителна система и населението при пожари,
бедствия и извънредни ситуации.

декември

4.8. Осигуряване на непрекъснат и
качествен достъп на гражданите до
ССР, посредством ЕЕН 112, за
защита на живота и имуществото им.

4.8.1. Осигуряване на надеждна техническа
декември
поддръжка на системата и въвеждането на нови
услуги – точна мобилна локализация (AML).
Подготовка за изграждане на нова единна
платформа на база комуникационни решения,
съгласно изготвената междуведомствена
концепция за развитие на НС 112.

4.9. Доставка, инсталиране,
интегриране и тестване на
комуникационно оборудване и
софтуер и обучение на технически
персонал на МВР за работа и

4.9.1. Развитие на ТЕТРА системата на МВР в

4.6. Повишаване капацитета за
управление на МВР при изпълнение
на дейностите по ОМП и при кризи,
бедствия и извънредни ситуации.

региона на Благоевград и Смолян

декември

ежегодно

декември

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

доокомплектоване на
служителите с цел
подобряване на
условията на труд.
Подобрена
координация на
съставните части на
ЕСС.

Целеви

Изготвяне на план за
тренировките по НСРПО за
2021 г.

Изготвяне на доклад и
анализ за резултатите от
всяко оповестяване.

Повишаване на
пожарната
безопасност
Актуализиране на
съдържанието на
аварийните планове
и плановете за
защита при бедствия
със ЗЗБ.
Повишаване на
информираността на
населението за
реакция.

Планиране на проверки.

Брой извършени проверки.

Създаване на организация
за извършване на проверки.

Брой извършени проверки.

Подготовка на кампании,
медийни изяви, публични
събития.

Брой проведени кампании,
беседи, медийни изяви и
публикации.

Оперативна готовност
за реагиране и защита
при кризи, бедствия,
извънредни ситуации
и др.
Подобряване на
уменията на
служителите от РЦ 112
при отработване на
сигнали за пожари,
бедствия и извънредни
ситуации.
По-точна локализация
на обаждащия се, след
въвеждане на AML,
съкращаване
времената за реакция,
по-добро качество на
обслужване на
спешните повиквания.
Повишаване на
способностите за
осигуряване
взаимодействие между
структурите за

Организиране и подготовка
на тренировки.

Провеждане на тренировки.

Участия в учения и
тренировки.

Брой проведени учения и
тренировки.

Открита процедура за ОП за
„Внедрява-не на разширена
мобилна локализация (AML)
в НС 112 на територията на Р
България”.

Подготовка за преминаване
на Националната система
112 към Ново поколение 112
(NG112).

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

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

Стратегически и други
документи
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поддръжка на комуникационната
инфраструктура.

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

4.10.1. Поддържане на НСРПО в техническо и декември
оперативно отношение, доизграждане на СРПО
на населението на областно ниво и развитие на
системата. Провеждане на планираните
тренировки по системите за оповестяване.
4.11.1. 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

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

осигуряване на защита
на населението и
инфраструктурата при
пожари, бедствия и
други извънредни
ситуации.
Повишаване защитата 39,33% от населението с
на населението при
възможност за оповестяване
бедствия и извънредни чрез НСРПО.
ситуации.
Увеличаване на
Брой източници на сателитна
източниците на
информация и потребители
сателитна информация на гео-портала на ЦАН.
и броя на
потребителите на геопортала на ЦАН.

Целеви

Стратегически и други
документи

Увеличение процента на
населението с възможност за
оповестяване в областни и
общински градове.
Брой обработени спътникови
изображения и продукти от
нови източници на
информация.

Национална стратегия за
намаляване на риска от
бедствия 2018 - 2030 г.
РМС № 505/2018г.,
ПУДМВР.

ЦЕЛ 5: ПУБЛИКУВАНЕ В ОТВОРЕН ФОРМАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ И РЕСУРСИ, КОИТО ПОДДЪРЖА МВР, ДОСТЪПЪТ ДО КОИТО Е СВОБОДЕН.
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ.
5.1. Публикуване на набори от
данни в отворен формат на
Портала за отворени данни,
съгласно РМС № 435/03.07.2020 г.

5.2. Подобряване на
административното обслужване.

5.1.1. Обобщени справки за общия брой на
водачите на МПС, наложените им наказания и
приложените принудителни административни
мерки по общини и/или области/ ОДМВР

2 пъти
годишно

Публичност на
информацията за
общия брой на
водачите на МПС

Систематизиране на данни.
Изготвяне на справки.

Публикувани данни.

5.1.2. Обобщени справки за първоначално
регистрирани ППС през изминал едномесечен
период за: брой регистрирани ППС за период,
разделени на нови, употребявани и други, по
марка, модел и категория
5.1.3. Изготвяне на отчетен доклад за
наборите от данни, публикувани съгласно
РМС № 435/03.07.2020 г. на Портала за
отворени данни.
5.2.1. Спазване на изискванията на Наредбата
за административното обслужване, свързан с
процеса по издаване на БЛД.

ежемесечно

Прозрачност в
дейността на МВР

Систематизиране на данни.
Изготвяне на справки.

Публикувани данни.

Съгласно
РМС №
435/2020 г.

Изпълнение на РМС
№ 435/03.07.2020 г.

Изготвяне на отчетен
доклад

декември

Повишаване качество- Планирани обучения на
то на
служители от звената БДС
административното
в СДВР, ОДМВР и ДБДС
обслужване,
подобряване на
контрола, повишаване
на квалификацията на
служителите, свързани
с процеса по издаване
на БЛД.

Внасяне в ДАЕУ на
отчетен доклад за
изпълнение на РМС №
435/2020 г.
Повишаване на
квалификацията и
професионалните
компетентности на
служителите от звената
БДС в СДВР, ОДМВР и
ДБДС.
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5.2.2. Спазване на изискванията на Наредбата
за административния регистър при
извършване на необходимата актуализация в
административния регистър във връзка с
предоставяните услуги
5.2.3. Осъществяване на организиран прием
на заявления за издаване на БДС.

декември

5.2.4. Провеждане на информационна
кампания за популяризиране на създадената
организация за издаване и подмяна на БЛД.

декември

декември

5.2.5. Осигуряване на възможност за плащане
декември
на глоби по ЗДвП чрез инсталиране на
допълнителни терминални устройства ПОС в
структури на МВР.
5.2.6. Актуализиране на нормативните
постоянен
документи, касаещи издаване и подмяна на
СУМПС, за осигуряване на възможност за
подаване на заявления за издаване на СУПМС в
звената БДС при ОДМВР/СДВР.
5.2.7. Извършване на проверки на
териториалните структури на ГДПБЗН за
изпълнение на изискванията за
административно обслужване.

Съгласно
утвърден
график

5.2.8. Изследване и анализиране на резултатите от обратната връзка от потребителите на
административни услуги.

декември

5.2.9. Контролна проверка в СДВР и ОДМВР
за установяване степента на готовност по
създадената организация за изпълнение на
услугите по издаване/подмяна на български
лични документи, съгласно Наредбата за
административното обслужване.

декември

5.3. Административно обслужване на 5.3.1. Осъществяване на диалог с чужденци от
чужденци и граждани на ЕС и
експертен състав в приемните дни на дирекция
членове на техните семейства.
„Миграция“, с цел консултиране на лицата
относно законовите изисквания за пребиваване
в Р България.

декември

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Стратегически и други
документи

Целеви

Осигуряване на
публичност при
предоставяне на
административните
услуги.
Намаляване на
натовареността на
РУ.

Актуализирана информация
за гражданите във връзка с
предоставяните услуги.

Осигурена актуална и
достъпна информация за
предоставяните услуги.

Организация за прием на
заявления за издаване на
БДС по места.

Предоставена възможност
за организиран прием на
заявления по искане на
институции.

Оптимизиране
на
процеса по издаване
на БЛД.

Организиране
на
информационни кампании.

Подобряване
административно-то
обслужване.

Повишаване
събираемостта на
глобите.

Инсталирани терминални
устройства ПОС.

Увеличен брой
инсталирани терминални
устройства ПОС.

Възможност за
подаване на заявления
за издаване на
СУМПС в звената
БДС при
ОДМВР/СДВР.
Проверка и
подобряване
организацията за
административно
обслужване в
териториалните
структури.
Разработване на
мерки за
подобряване на
качеството на
административното
обслужване.
Подобряване на
дейността на
административното
обслужване и
дейността по издаването на български
лични документи.
Подобряване на
административното
обслужване и
ограничаване на
предпоставките за

Работна група за
извършване на промени в
нормативните документи.

Променени нормативни
документи.

Създаване на организация
за извършване на проверки.

Брой извършени проверки.

Провеждане на изследване
чрез методите за обратна
връзка.

Изготвени годишни
доклади от отговорните
структури.

Организационни
мероприятия по
подготовката за
извършване на проверката

Изготвен доклад за
резултата от тематичната
проверка.

Брой приети граждани и
разгледани случаи за
първото шестмесечие.

Брой приети граждани и
разгледани случаи за 2021 г.

на

Наредба за
административното
обслужване.
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5.3.2. Извършване на проучване на
удовлетвореността на гражданите от
административното обслужване в дирекция
„Миграция”
5.3.3. Осъществяване на административно
обслужване на чужденци и граждани на ЕС,
при спазване на изискванията на нормативната
база.

декември

5.3.4. Разглеждане на заявления, подадени от
чужденци за издаване на разрешение за
пребиваване.
5.4.1 Провеждане на курсове за
професионална подготовка на служителите от
МВР. Развитие на висшето образование и
научноизследователската дейност за нуждите
на МВР.

декември

5.4.2. Планиране на вещево имущество по вид и
ред за предоставяне, съгласно Наредба №
8121з-1010/24.08.2015 г. за униформеното
облекло и работното облекло за служебно
ползване в МВР.
5.4.3.Изготвяне на проектобюджет на МВР за
2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2023 г. и 2024 г. и публикуване на
Интернет страницата на МВР.

декември

5.4.4. Осигуряване на моторни горива за
структурите на МВР.

декември

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

5.5.1. 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

5.6. Устойчивост на кадровото
обезпечаване на структурите на МВР
и създаване на мотивационна среда
за кариерно израстване на
служителите.
5.7. Провеждане на обучения за
повишаване на професионалната
квалификация на служителите за
ефективно изпълнение на основните

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

постоянен

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

декември

5.4. Развитие на административния
капацитет

декември

декември

Съгласно
указания на
МФ

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

корупционни
действия.
Подобряване на
административното
обслужване.

Целеви

Извършване на проучване за
удовлетвореността не помалко от веднъж годишно.

Изготвен доклад от
извършеното проучване.

Регулиране на
миграционните
процеси във
вътрешността на
страната
Подобряване на
административното
обслужване.
Кадрово укрепване
на МВР.
Осигуряване на нови
научни познания и
приложни модели за
дейностите в МВР.
Осигуряване на
заявените потребности
от вещево имущество
за униформените
служители на МВР.
Прозрачност в
дейността по
финансовото
осигуряване на МВР

Брой издадени раз-решения
и удостоверения за
пребивава-не през
полугодието

Брой издадени раз-решения
и удостоверения за
пребивава-не през 2021 г.

Брой разгледани заявления
през първото шестмесечие

Брой разгледани заявления
през 2021 г.

Провеждане на курсове
съгласно Графика за
обучение на служителите в
МВР. Изпълнение на
учебните разписания и
плановете за НИД.
Стартирали обществени
поръчки.

Брой проведени курсове и
обучени служители. Брой
приети и дипломирани
курсанти и студенти.
Количество научна
продукция.
Избрани изпълнители на
обществени поръчки.

Подготовка на бюджетната
прогноза в определените
срокове

Представяне в срок на
документите и
публикуване на Интернет
страницата на МВР

Изпълнение на
функционалните
задължения на
структурите.
Оптимизиране на
щатовете на
структурите по чл. 37
от ЗМВР и
обезпечаването им с
човешки ресурси.
Кадрово укрепване
на МВР.

Обявяване на обществени
поръчки.

Изпълнение на действащите
и сключва-не на нови
договори.

Решения на Комисията и
изготвени писма във връзка
с взе-тите решения.

Анализ на предложе-нията за
промяна по щата, както и за
заемане на длъж-ности в
структури на МВР.

Обявяване и провеждане на
конкурси.

Брой проведени конкурси.

Подобрена
ефективност при
изпълнението на
основните дейности

Брой планирани курсове.

Брой служители, успешно
завършили курсовете.

Стратегически и други
документи

План

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

Мярка

Срок за
изпълнение

дейности на МВР.
5.8. Подобряване на дисциплината и
дисциплинарната практика в МВР.
5.9. Подготовка на финансов период
2021-2027г. в област „Вътрешни
работи“.

5.10. Управление и изпълнение на
Индикативна годишна работна
програма (ИГРП) 2021 чрез
ефективна
координация,сътрудничество и
оказване на методическа помощ на
всички бенефициери по ФУМИ и
ФВС.

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други
документи

на МВР.
5.8.1. Изготвяне на месечен бюлетин за
състоянието на дисциплината и
дисциплинарната практика в МВР.
5.9.1. 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

всеки месец

Утвърдени добри
практики.

Събиране, обработка и
анализ на информация .

Изготвени 12 бюлетина и
предприети мерки.

декември

Подготвени проекти на
национални програми по
фондовете

Подготвени проекти на
национални програми по
фондовете

5.10.1. 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

Ресурсно осигуряване
ФВС, фонд „Убежище
и миграция“ и
Инструмента за
финансово
подпомагане за
управлението на
границите и за визите
Сключени договори
за БФП по фонд
„Убежище, миграция
и интеграция“ и по
фонд „Вътрешна
сигурност“

Управление и координация
и оказване на методическа
помощ на бенефициерите
от МВР за сключване и
ефективно изпълнение на
договори

Сключени договори за
БФП

ИГРП за 2021 г. за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по НП на Република
България по ФУМИ И ФВС

ЦЕЛ 6: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.
6.1. Повишаване на ефективността
на контрола по дейности, свързани
с прилагането на
противоепидемичните мерки.

6.1.1. Оказване на методическа помощ и
контрол при осъществяване на дейности по
прилагането на противоепидемичните мерки.

6.2. Участие в съвместни проверки
за контрол и спазване на
въведените противоепидемични
мерки.

6.2.1. Извършване на съвместни проверки в
обекти за спазване на правилата и нормите за
пожарна безопасност при участие в съвместни
проверки за контрол и спазване на въведените
противоепидемични мерки.

6.3. Извършване на мониторинг в

По време на
обявената
извънредна
епидемична
обстановка
декември

6.2.2. Ограничаване разпространението на
COVID-19 в страната и контрол по спазване
на разпоредените противоепидемични мерки.

При усложнена
епидемична
обстановка и
съобразно
постъпили
искания.

6.3.1. Осъществяване на мониторинг на

ежедневно

Ефективност на
контрола по
прилагането на
противоепидемичнит
е мерки.
Повишаване на
пожарната
безопасност в обектите
по време на обявената
с Решение № 325 на
Министерския съвет
от 14.05.2020 г.
извънредна
епидемична
обстановка на
територията на цялата
страна.
Създаване на
колективен модел на
поведение, насочен
към спазване на
прилаганите мерки и
ограничаване
разпространението
на COVID-19.
Ограничаване на

Планиране на проверки.

Извършени проверки.

Извършване на проверки в
обекти за спазване на
правилата и нормите за
пожарна безопасност

Брой извършени проверки

Планиране и участие в
съвместни дейности.

Извършени проверки.

Установяване на незаконно

Брой проверени страници в

Закон за киберсигурност
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Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Интернет

Интернет пространството (групи и страници в
социалните мрежи, новинарски сайтове и
форуми) във връзка с пандемията от COVID19 за установяване на рискове и заплахи,
произтичащи от неспазване на
противоепидемичните мерки .

6.4. Мониторинг на
заболеваемостта на служители.

6.4.1. Регистрация на заболели служители на
МВР и техните контактни лица по
месторабота. Изготвяне и изпращане на бързи
известия до съответната РЗИ и отчет за
изхода на заболяването (общ брой заболели,
оздравели, в процес на лечение, починали).
6.5.1. Ваксиниране на служители.

постоянен

6.6.1. Поддържане в работоспособно
състояние на разработеното и внедрено в
структурите на МВР ГИС приложение,
свързано с контрол по спазване на
противоепидемичните мерки (ГИС COVID19).

декември

6.5. Организиране, извършване и
документиране на ваксинациите на
МВР.
6.6. Използване възможностите на
ГИС при контрола за спазване на
нормативно регламентирани
противоепидемични мерки.

По отделен
план

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

информация,
създаваща смут и
страх сред
населението; неверни
повиквания за помощ,
злополука или тревога;
невярна или
заблуждаваща
информация,
представляваща
заплаха за здравето и
живота на населението
при или по повод
търговия, употреба и
действия на
лекарствени средства,
ваксини и др.
Намаляване на
заболеваемостта от
инфекциозни
заболявания в МВР.

съдържа-ние в Интернет по
отношение на здравната
криза и подобряване на
сигурност-та във
виртуалното пространство.

социалните мрежи и сайтове.
Брой установени събития,
заглавия и публикации.

Текущ контрол на
инфекциозните
заболявания.

Изготвени справки и
предприети действия.

Намаляване на
инфекциозната
заболеваемост.
Осъществяване на
ефективна контролна
дейност.

Планово ваксиниране

Брой ваксинирани
служители.

Поддържане на
приложението в
работоспособно състояние.

Своевременно предоставяне
на справки.

Стратегически и други
документи

Закон за здравето;
подзаконови нормативни
актове

ЦЕЛ 7: ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
ПРЕЗ 2021 Г.
7.1. Създаване на организация за
гарантиране на сигурността,
опазване на обществения ред,
осигуряване на пожарната
безопасност и ефективно
противодействие на
престъпленията против
политическите права на гражданите
в периода на изборите.
7.2. Създаване на организация за
събиране, систематизиране, анализ
и обмен на информация при

7.1.1. Изготвяне на планове за гарантиране на
сигурността, опазване на обществения ред,
осигуряване на пожарната безопасност в
периода на изборите за Народно събрание на
Република България и за президент и
вицепрезидент на републиката.

два месеца
преди
изборите

Осигуряване на
обществения ред за
произвеждане на
изборите .

Изготвяне на планове и
организиране на
изпълнението им.

Изготвени планове и
създадена организация за
изпълнението им.

7.2.1.Сформиране на информационни групи
за изготвяне на информации за дейността на
структурите във връзка с подготовката,

1 месец преди
дата на
произвеждане

Своевременен и
качествен обмен на
информация за

Изготвяне на
организационни и
информационни документи.

Своевременно
информиране за реагиране
и осигуряване на
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Срок за
изпълнение

Дейност

Мярка

подготовката и произвеждането на
изборите.

произвеждането и приключването на
изборите.
7.2.2.Осигуряване на техническата изправност
на средствата за комуникация в периода на
изборния процес
7.3.1. Осигуряване функционирането на
денонощна открита линия за получаване на
сигнали, свързани с нарушения в изборния
процес.

на изборите

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

1 месец
преди датата
на
произвеждане
на изборите.
До датата на
произвеждане
на изборите

7.4.1.Извършване на тематична проверка по
създадената организация при произвеждането
на избори за президент и вицепрезидент, с
акцент на противодействието на
престъпления, свързани с нарушения на
политическите права на гражданите.

По отделен
план

7.4.2. Извършване на проверки за
осъществяване на контрол относно спазване
на законността на действията на
полицейските служители преди, по време и
след произвеждане на изборите.

По отделен
план

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 изпълнението на
предприеманите мерки за
гарантиране на сигурността и
обществения ред, осигуряване на
пожарната безопасност при
произвеждането на изборите.

1 месец преди
датата на
изборите
1 месец преди
датата на
изборите

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

нарушение на
изборния процес.
Осигуряване на
информационния
обмен.
Осигуряване на
възможност за
предаване на сигнали
от граждани.
Подобрена
координация

Осигуряване на
възможност
българските
граждани,
непритежаващи
валидни документи
за самоличност да
упражнят правото си
на глас.
Подобряване на
организацията и
изпълнението на
дейността по
противодействие на
престъпленията,
свързани с изборните
права на гражданите и
охраната на
обществения ред.
Подобряване на
организацията и
изпълнението на
дейността по
противодействие на
престъпленията,
свързани с изборните
права на гражданите и
охраната на
обществения ред.

Целеви

Стратегически и други
документи

ръководството на МВР.
Осигуряване на средства за
комуникация.

Ефективен информационен
обмен.

Създаване на
организационни документи.

Функционираща открита
линия.

Провеждане на срещи с
административните
ръководители на районните
и окръжните прокуратури.
Изготвяне на указания. .
Създаване
на
допълнителна организация
за ускорено издаване на
лични
карти
и
удостоверения

Създадена организация за
взаимодействие с цел
законосъобразно и срочно
провеждане на
разследването.
Издадени лични карти и
удостоверения.

Изготвяне на план.

Изготвяне на обобщена
справка, идентифициране
на проблемите,
набелязване на мерки,
оказване на методическа
помощ.

Изготвяне на план.

Изготвяне на обобщена
справка, идентифициране
на проблемите,
набелязване на мерки,
оказване на методическа
помощ.

ЗБЛД, ИК, Указания на
ръководството
на МВР.
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