М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И

УТВЪРЖДАВАМ /п/
МИНИСТЪР
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Пламен Узунов

ЦЕЛИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2017 г.

Наименование на администрацията: Министерство на вътрешните работи
Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други
документи

ЦЕЛ 1: ГРАНИЧНА СИГУРНОСТ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕЗАКОННОТО ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И НЕЛЕГАЛНАТА
МИГРАЦИЯ.
1. 1. Ограничаване броя на
незаконно преминалите
държавната граница лица.

1.1.1. Планиране и организиране на дейности по
продължаване на съвместната специализирана
полицейска операция (СПО) на МВР за засилена
физическа охрана на българо-турската държавна
граница и чувствителните участъци по българогръцката държавна граница.

Декември
2017 г.

1.1.2. Въвеждане в граничното наблюдение на
участъци от инженерно съоръжение от
възпрепятстващ тип по българо-турската граница.

Декември
2017 г.

Ограничаване на
опитите за незаконно
преминаване на
държавната граница.

Намаляване опитите
за незаконно преминаване на
държавната граница
извън зоните на
ГКПП.

Засилване на
възпиращия ефект от
наличието на
възпрепятстващо
съоръжение.

1.1.3 Доставка на нови патрулни и специализирани
автомобили и автобуси. Ремонт и поддръжка на
наличната автомобилна техника.

Декември,
2017 г.

Повишаване
мобилността на
гранично
полицейските
наряди.

Стартиране на
процедурите за
провеждане на
обществени
поръчки.

Сключени договори за
доставка и ремонт.

1.1.4. Провеждане на съвместни операции “Фокусни
точки” и “Гъвкави оперативни дейности” по
българо-турската и българо-сръбската граница, и
“Алексис” по въздушните граници чрез приемане на
гост служители от държави - членки на ЕС.

Декември,

Повишаване
ефективността на
граничния контрол.

Участие в съвместни
операции.

Ограничаване броя на
незаконно преминалите
граждани на трети
страни през границите
на Република
България.

1.2. Организиране и
осъществяване на
процедури по връщане на
незаконно пребиваващи
на територията на
страната чужденци.

1.2.1. Подготовка по прилагането на Споразумението
между ЕС и Република Турция за обратно приемане
на незаконно пребиващи лица и изпълнение на
Протокола за прилагането му.

Декември,

Облекчаване на
процедурите за
обратно приемане на
незаконно
пребиваващи лица.

Провеждане на
срещи за обсъждане

Прилагане на
споразумението.

1.3. Превенция и
ефективно
противодействие на
нелегалната миграция.

1.3.1. Активно взаимодействие с партньорски
служби и със звената в МВР и извън МВР,
разследващи престъпна дейност по смисъла на чл.
280 и чл. 281 от НК на Република България.

Декември,

Идентифициране на
престъпни
групи/организирани
престъпни групи,
подпомагащи процеса
на незаконна
миграция.

Участие в съвместни
разследвания.

Привличане на
отговорните лица към
наказателна отговорност.

1.3.2 Засилване на административния контрол върху
пребиваването на чужденците в Република България

Декември

Увеличаване броя на
проверките в хотели,

Завишаване на
контрола с 5%

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

Ограничаване на
незаконната
миграция.

Провеждане на
СПО.

Обмен на информация.

Намаляване и
ограничаване на
миграционния натиск
върху държавната
граница на Република
България.

Национална стратегия в областта
на миграцията, убежището и
интеграцията 2015 - 2020 г.;
План
за
действие
при
възникване на извънредна
ситуация
вследствие
на
увеличения
миграционен
натиск
по границата
на
Република
България
с
Република Турция.

Завишаване на
контрола с 8% спрямо
2

Наименование на администрацията: Министерство на вътрешните работи
Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

(дългосрочно, постоянно или продължително).

1.4. Подобряване на
условията за настаняване
на чужденци в СДНВЧ и
РЦ-Елхово и осигуряване
на основните потребности
на настанените лица.

Текущ

места за подслон,
частни адреси,
търговски обекти и
други, на
територията на
страната.

спрямо първото
шестмесечие на

Брой проведени
полицейски и
специализирани
полицейски
операции.

1.3.3. Провеждане на полицейски и специализирани
полицейски операции по противодействие на
нелегалната миграция.

По отделни
планове

Установяване на
незаконно
пребиваващи на
територията на
Република България
чужденци.

1.4.1. Обособяване на центрове за краткосрочно
настаняване на чужденци, съгласно ЗИДЗЧРБ (ДВ,
бр. 97 от 06.12.2016 г.)

Декември

Оптимизиране на
процедурите по
първоначален прием
на чужденци.

2017 г.

Индикатори за изпълнение

Очаквани
резултати

Целеви

Стратегически и други
документи

2016 г.

2016 г.

Намаляване броя на незаконно пребиваващи
на територията на
Република България
чужденци.
Законосъобразно
прилагане заповедите
за краткосрочно
настаняване.

ЦЕЛ 2: ПОВИШАВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА МВР ЗА РЕАКЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И
РАДИКАЛИЗАЦИЯТА.
2.1. Пресичане и
разкриване на опитите за
използване на територията
и гражданите на
Република България за
оказване на логистична
подкрепа на лица и групи,
свързани с терористична
дейност.

2.2. Засилване на
сътрудничеството с
държавите - членки на

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

Декември
2017 г.

2.1.2. Ефективно използване на механизмите за
сътрудничество с международни партньорски
служби за координиране на усилията по
противодействие на тероризма.

Декември

2.1.3. Провеждане на обучение с цел повишаване
капацитета на оперативно-издирвателните служби
на ГДГП за ранно идентифициране на лица,
съпричастни към терористична дейност.

Декември

2.2.1. Ефективно взаимодействие с Националния
контратерористичен център, ДАНС и други
държавни структури по противодействие на

Декември

2017 г.

2017 г.

2017 г.

Подобряване средата
за сигурност.

Наблюдение и
контрол над
дейността на
временно
пребиваващи в
страната чужди
граждани.

Координирани
действия на всички
компетентни
структури, ефективен и
своевременен обмен на
информация.

Ефективно
противодействие на
тероризма.

Участие в
международни
операции.

Брой проведени
операции по
противодействие на
тероризма.

Повишаване
капацитета на
оперативноиздирвателните
служби на ГДГП.

Брой проведени
обучения.

Повишаване на
ефективността по
линия противодействие на тероризма и
радикализацията.

Повишаване
ефективността на
взаимодействието на

Ефективно взаимодействие с държавни
структури и

Пълноценно
използване на
съществуващите

Стратегията за
противодействие на
радикализацията и тероризма
2015-2020 г.

План на МВР за
противодействие на тероризма.
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Наименование на администрацията: Министерство на вътрешните работи
Дейност
МОКП „Интерпол”,
Европол, държавите от
Шенгенското пространство, с агенциите на ЕС и
международни организации по линия на противодействие на международния тероризъм.

Мярка

Срок за
изпълнение

тероризма.

Очаквани
резултати
национално и
международно ниво.

Индикатори за изпълнение
Текущ
институции, с цел
засилване на
международния
обмен на информация.

Целеви

Стратегически и други
документи

инструменти за международно оперативно
сътрудничество.

ЦЕЛ 3: ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ. НЕДОПУСКАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ.
3.1. 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.

3.2. Организиране на
ефективен обмен, обработване и анализ на
информация с цел
осигуряване управлението
на силите и средствата на
МВР.

3.1.1. Изготвяне на план за гарантиране на
сигурността, опазване на обществения ред,
осигуряване на пожарната безопасност в периода на
изборите за Народно събрание на Република
България.

1 месец
преди датата
на изборите

Осигуряване на
обществения ред за
произвеждане на
изборите за Народно
събрание на
Република България.

Изготвяне на план и
организиране на
неговото изпълнение.

Изготвен план и
създадена организация
за неговото
изпълнение.

3.1.2. Издаване на удостоверения за изгубен,
откраднат, повреден, унищожен документ за
самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт)
или лична карта с изтекъл срок на валидност.

До датата на
произвеждане на
изборите

Осигуряване на
възможност българските граждани,
непритежаващи
валидни документи
за самоличност, да
упражнят правото си
на глас.

Създаване на
допълнителна
организация.

Издадени
удостоверения.

3.2.1. Създаване на информационни групи за
изготвяне на информации за дейността на
структурите във връзка с подготовката,
произвеждането и приключването на изборите.

1 месец
преди дата
на изборите

Своевременен и
качествен обмен на
информация за
нарушение на
изборния процес.

Изготвяне на
организационни
документи.

Своевременно
информиране за
реагиране и
осигуряване на
ръководството на МВР.

3.2.2. Осигуряване на техническата изправност на
средствата за комуникация в периода на
изборния процес

1 месец
преди дата
на произвеждане на
изборите.

Осигуряване на
информационния
обмен.

Осигуряване на
средства за
комуникация.

Ефективен
информационен обмен.

План за дейността на
Министерството на вътрешните
работи за гарантиране на
сигурността, противодействие
на престъпленията против
политическите права на
гражданите, опазване на
обществения ред, осигуряване
на пожарната безопасност и
защитата на населението в
периода на подготовка и при
произвеждане на избори за
Народно събрание на 26 март
2017 г.
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Наименование на администрацията: Министерство на вътрешните работи
Дейност
3.3. Взаимодействие с
държавни органи и неправителствени организации
за недопускане, предотвратяване, разкриване и
разследване на
престъпления и правонарушения, свързани с
изборния процес.

3.4. Контрол по изпълнението на предприеманите
мерки за гарантиране на
сигурността и обществения ред, осигуряване на
пожарната безопасност
при произвеждането на
избори за НС на
Република България.

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

Срок за
изпълнение
1 месец
преди датата
на произвеждане на
изборите.

Очаквани
резултати
Подобрена
координация

Индикатори за изпълнение
Текущ
Провеждане на
срещи с административните
ръководители на
районните и
окръжните
прокуратури.

Целеви

Стратегически и други
документи

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

Изготвяне на
указания.
3.3.2. Осигуряване функционирането на денонощна
открита линия за получаване на сигнали, свързани с
нарушения в изборния процес.

15.03.2017 г.

Осигуряване на
възможност за
предаване на сигнали
от граждани.

Създаване на
организационни
документи.

Функционираща
открита линия.

3.4.1. Планиране на мероприятия за 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

Подобряване на
организацията и
изпълнението на
дейността по
противодействие на
престъпленията,
свързани с изборните
права на гражданите
и охраната на
обществения ред.

Изготвяне на план.

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

ЦЕЛ 4: ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ НА МВР.
4.1. Повишаване на
ефективността при
противодействие на
престъпленията против
личността и собствеността
на гражданите.

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

Ежемесечно

4.1.2. Създаване в СДВР и ОДМВР на регистри за
изградените системи за видеонаблюдение в
търговски и други обекти с масово пребиваване на
хора.

Декември

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

Декември

2017 г.

2017 г.

Подобряване на
средата за сигурност.

Брой проведени
СПО.

Подобрена
резултатност в процеса
на противодействие на
престъпността.

Подобряване на
организацията и
дейността на
специализираните
структури.

Създаване на
регистри.

Подобрена среда за
сигурност.

Създаване на модели
за безопасно
поведение у децата.

Работа на полицията
в училищата.

Брой изнесени лекции,
беседи и проведени
мероприятия с
ученици.

Стратегия за превенция на
престъпността 2012 – 2020 г.

План за изпълнение на
приоритетите и постигане на
целите на Националния съвет
по превенция на престъпността
за периода 2016-2018 г.

Интегрирана стратегия за
противодействие на корупцията
и организираната престъпност.
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Наименование на администрацията: Министерство на вътрешните работи
Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

4.1.4. Повишаване на ефективността на контрола по
дейности, свързани с разрешителния и лицензионния
режим.

Май
Ноември
2017 г.

Ефективност на
контрола по
разрешителния и
лицензионния
режим.

Планиране на
проверки.

Извършени проверки.

4.2.1. Създаване на организация по противодействие
на престъпността в курортните комплекси, по време
на летния и зимния туристически сезони.

Май
Октомври
2017 г.

Осигуряване на
сигурността на
туристите в
курортните
комплекси на
Република България.

Ефективно
планиране мерки за
ограничаване на
престъпленията и
нарушенията.

Изготвен анализ и план
за действие.

4.2.2. Организиране на съвместни патрули в Банско
през зимния сезон и съвместни патрули в
черноморските курорти през летния сезон.

1 месец
преди
началото на
съответния
активен
туристически сезон

Повишаване на
чувството за
сигурност на
туристите и
подобряване на
комуникацията на
полицейските
служители с тях.

Брой излъчени
патрули.

Осигуряване на
сигурност на туристите
през активните
туристически сезони.

4.2.3. Организиране на срещи с посланиците на
заинтересованите държави по въпросите на масовия
туризъм.

пролетта и
есента на
2017 г.

Повишаване на
ефективността по
опазване на
обществения ред в
курортните
комплекси.

Анализ на средата и
на организацията на
дейността през
изминалия сезон.

Проведени срещи.

4.3. Противодействие на
престъпността, опазване
на обществения ред при
прибиране на селскостопанската продукция реколта 2017 г.

4.3.1. Създаване на организация за опазване на
селскостопанската продукция.

Април

Повишаване
ефективността в
действията на
служителите,
ангажирани с
опазване на
селскостопанската
продукция.

Анализ на
резултатите от
изминалия сезон и
изготвяне на
планове.

Изготвен съвместен
план.

4.4. Осъществяване на
превантивна дейност на
органите на пътна
полиция за ограничаване
на пътнотранспортния
травматизъм.

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

Намаляване на
пътнотранспортния
травматизъм.

Провеждане на
превантивни
кампании, акции и
СПО.

Брой проведени
кампании, акции и
СПО и състояние на
пътнотранспортния
травматизъм.

4.2. Създаване на
организация за
осигуряване дейността по
опазване на обществения
ред и противодействие на
престъпността в
туристическите
комплекси и населени
места.

Ноември
2017 г.

Декември
2017 г.

Стратегически и други
документи
Национална стратегия за
подобряване безопасността на
движението по пътищата на
Република България за периода
2011 - 2020 г.

План за съвместни действия на
МВР и МОН през периода
2016-2018 г.

Съгласувани мерки.
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Наименование на администрацията: Министерство на вътрешните работи
Дейност
4.5. Повишаване на сигурността в подвижни
влакови състави и на територията на железопътната
инфраструктура за недопускане извършването
на престъпления и нарушения на обществения
ред.

Мярка
4.5.1. Създаване на организация за недопускане на
престъпления и терористични прояви.

Срок за
изпълнение
Декември
2017 г.

Очаквани
резултати
Повишаване на
сигурността в
подвижните влакови
състави и
железопътната
инфраструктура.

Индикатори за изпълнение
Текущ
Провеждане на
работни срещи.

Целеви

Стратегически и други
документи

Изготвени планове,
указания и анализи.

ЦЕЛ 5: ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА И СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ С АКЦЕНТ ВЪРХУ МАЛКИТЕ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА И РИСКОВИТЕ ГРУПИ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАРКОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО.
5.1. Противодействие на
конвенционалната
престъпност с акцент
върху престъпленията
против личността и
собствеността на
гражданите.

5.1.1. Въвеждане на мерки за оптимизиране на
полицейското присъствие в малките населени места.

5.2. Създаване на
организация за
противодействие на
грабежите и прилагане на
положителни практики за
тяхното разкриване.

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

5.3. Мониторинг на
оперативната обстановка
и установяване на региони
с концентрация на
престъпления против
собствеността, в т.ч.
кражби и измами.

5.3.1. Изготвяне на мерки за подобряване на
състоянието на средата за сигурност в
териториалните структури с ръст на престъпления
против собствеността.

5.4. Противодействие на
престъпления, свързани с
производство,
разпространение и
употреба на наркотични и
други упойващи вещества

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

Декември
2017 г.

Ежемесечно

Подобряване на
средата за сигурност.

Оценка на реалното
състояние и
изготвяне на мерки.

Изпълнение на мерки
за засилено полицейско
присъствие в малките
населени места.

Повишаване на
резултатността от
провеждани
оперативноиздирвателни
мероприятия за
разкриване на
извършени грабежи.

Проведени СПО,
работни срещи.

Анализ на причините
за извършване на
престъпления по линия
на грабежи.

Периодично

Подобряване
състоянието на
оперативната
обстановка при
престъпленията
против
собствеността.

Изготвяне на
информации и
мерки.

Подобряване
състоянието на
оперативната
обстановка

Постоянен

Неутрализиране на
лица и групи,
разпространяващи
наркотици.

Наблюдение на лица
и групи,
разпространяващи
наркотици.

Намаляване на
престъпленията,
свързани с
производство,
разпространение и
употреба на
наркотични и други
упойващи вещества.

Стратегия за превенция на
престъпността 2012 – 2020 г.

План за изпълнение на
приоритетите и постигане на
целите на Националния съвет
по превенция на престъпността
за периода 2016-2018 г.

Интегрирана стратегия за
противодействие на корупцията
и организираната престъпност

Национална стратегия за
подобряване безопасността на
движението по пътищата на
Република България за периода
2011 - 2020 г.
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Наименование на администрацията: Министерство на вътрешните работи
Дейност
5.5. Повишаване на
ефективността при
противодействие на
престъпленията, свързани
с МПС.

Мярка
5.5.1. Анализ на оперативната обстановка,
ограничаване и премахване условията за реализация
на отнетите МПС.

Срок за
изпълнение
Ежемесечно

Очаквани
резултати
Ограничаване на
условията за
реализация на
отнетите МПС

Индикатори за изпълнение
Текущ
Изготвяне на
месечен анализ на
оперативната
обстановка.

Целеви

Стратегически и други
документи

Повишаване на
резултатността при
разкриване на
престъпления,
свързани с МПС.

ЦЕЛ 6: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ С ПРИОРИТЕТ ВЪРХУ НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА,
КАНАЛИТЕ ЗА ТРАФИК НА ХОРА (КАНАЛДЖИЙСТВО) И КОРУПЦИЯТА. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КИБЕРПРЕСТЪПНОСТТА.
6.1. Ефективно
противодействие на
организирани престъпни
групи, извършващи
трафик, производство и
разпространение на
наркотици.

6.1.1. Пресичане на трансгранични канали за трафик
на наркотици и прекурсори, и ограничаване на
производ-ството и разпространението на наркотични
вещества, извършвани от организирани престъпни
групи (ОПГ).

Декември
2017 г.

6.2. Провеждане на
комплексни мероприятия
по противодействие
трафика на хора и
незаконната миграция.

6.2.1. Провеждане на съвместни разследвания с
чужди партньорски служби по установени случаи на
трафик на хора.

Декември
2017 г.

6.2.2. Ефективно използване на механизмите за
международно полицейско сътрудничество за
противодействие на престъпната дейност на ОПГ,
касаеща незаконната миграция.

Декември
2017 г.

6.2.3. Пресичане на канали, организирани от ОПГ,
за превеждане през границата на чужденци.

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

Планиране на
мероприятия и
провеждане на
полицейски
операции.

Разкриване и
документиране
дейността на ОПГ.
Образувани досъдебни
производства (ДП) и
иззети количества
наркотици.

Ефективно
противодействие на
трафика на хора.

Реализиране на
съвместни дейности
по разследвания.

Успешно приключване
на работата на
съвместните екипи за
разследване.

Ограничаване на
дейността на ОПГ,
свързани с незаконна
миграция.

Участие в
международни
операции и
разследвания.

Активно оперативно
сътрудни-чество с
партньорските служби.

Декември
2017 г.

Ефективно
противодействие на
трафика на хора.

Планиране на
мероприятия за
пресичане дейността
на ОПГ.

Пресичане дейността
на ОПГ, превеждащи
чужденци през
границата.

6.3.1. Установяване и пресичане на корупционни
прояви в държавни и местни институции.

Декември

Пресичане проявите
на корупция в
държавните
институции.

Повишаване
резултатността по
противодействие на
корупцията.

Извършени проверки
по сигнали за корупция
и злоупотреба с власт.

6.4. Противодействие на
киберпрестъпността.

6.4.1. Мониторинг на интернет пространството за
ограничаване на съществуващите заплахи,
установяване на нови, и координация с държавни и
други институции и организации.

Ежедневно

Осигуряване на
безопасна интернет
среда.

Извършване на
проверки с оглед
защита на киберсигурността.

Предприемане на
мерки за осигуряване
на безопасна интернет
среда в резултат от
извършените проверки.

2017 г.

Подобряване на
оперативната
обстановка

Национална стратегия за борба
с наркотиците 2014-2018 г.

Интегрирана стратегия за
противодействие на корупцията
и организираната престъпност

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

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

Мярка

Срок за
изпълнение

Индикатори за изпълнение

Очаквани
резултати

Текущ

Целеви

Стратегически и други
документи

ЦЕЛ 7: ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ОЩЕТЯВАЩИ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

7.1. Противодействие на
контрабандата и
престъпленията против
данъчната и финансовокредитната система.

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

Декември
2017 г.

Ограничаване на
контрабандата на
акцизни стоки.

Провеждане на СПО
по противодействие
на контрабандата.

Повишаване
резултатността от
проведени СПО.

Интегрирана стратегия за
противодействие на корупцията
и организираната престъпност

7.1.2. Взаимодействие с партньорските служби от
ЕС при разследване на контрабандата с тютюневи
продукти.

Декември
2017 г.

Подобряване на
взаимодействието
при международни
разследвания.

Провеждане на
международни
операции.

Проведени операции и
иззети количества
тютюневи изделия.

Национална стратегия за
превенция и противодействие
на корупцията в Република
България 2015-2020

7.1.3. Противодействие на данъчни престъпления и
контрабанда, производство и разпространение на
акцизни стоки.

Юли

Ограничаване на
данъчните
престъпления и
контрабандата на
акцизни стоки.

Изготвяне на
указания за
подобряване на
дейността.

Предприемане на
мерки за подобряване
на работата.

Декември
2017 г.

7.2. Повишаване
ефективността на
разследването на
престъпления, свързани
със злоупотреби със
средства от държавния
бюджет и фондове,
принадлежащи на ЕС или
предоставени от ЕС на
българската държава.

7.1.4. Провеждане на съвместни проверки на
складове, борси, пазари, тържища и търговски
обекти.

На тримесечие

Разкриване и
пресичане на
продажбата и
предлагането на
изделия без акцизен
бандерол.

Извършване на
проверки.

Доклад на тримесечие
за постигнатите
резултати.

7.1.5. Оптимизиране на работата на
Специализираното междуведомствено звено за
подпомагане на разследването на организираната
престъпност, свързана с данъчни престъпления.

Декември
2017 г.

Ограничаване на
престъпленията
против данъчната и
финансовокредитната система и
вреди от тях за
държавния бюджет.

Провеждане на
съвместни проверки
за противодействие
на престъпленията в
данъчната и
финансово-кредитна
система

Брой образувани ДП.

7.2.1. Повишаване на ефективността и организация
на работа по досъдебни производства за
престъпления, свързани с финансовата,
осигурителната и данъчната системи, както и с
измами със средства от фондовете на ЕС.

Постоянен

Повишаване
качеството на
разследване.

Приключване на
разследването в
законоустановения
срок.

Брой приключени дела.
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Наименование на администрацията: Министерство на вътрешните работи
Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и други
документи

ЦЕЛ 8: ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ
СИТУАЦИИ.
8.1. Поддържане на
нивото за реакция при
пожари, бедствия и
извънредни ситуации.

8.1.1. Провеждане на пожаротактически учения
(ПТУ) с РДПБЗН

8.2. Развитие на доброволните формирования
(ДФ) за подпомагане на
местната власт при
бедствия, пожари и
извънредни ситуации.

8.2.1. Провеждане на срещи с кметове на общини за
оказване на съдействие в процеса на изграждане,
обучение и оборудване на ДФ в общини с население
до 20 000 души.

8.3. Повишаване нивото
на готовността на органите за ПБЗН за реакция и
оповестяване на съставните части на Единната
спасителна система (ЕСС)
при бедствия и извънредни ситуации.

8.3.1. Провеждане на учения и тренировки с
Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване (СРПО) на съставните части на ЕСС за
реакция при бедствия и извънредни ситуации.

Съгласно
предварително утвърден
график.

Повишаване на
Подготовка за ПТУ
готовността за
действие на силите за
реагиране при
бедствия и извънредни
ситуации.

Брой проведени ПТУ

Декември

Повишаване на
капацитета за
реагиране при
бедствия и
извънредни
ситуации.

Създаване, обучение
и оборудване на ДФ
в 48 общини с
население до 20 000
души

Увеличен брой ДФ.

Подобрена
координация на
съставните части на
ЕСС.

Изготвяне на план за
тренировките по
СРПО за 2017 г.

Изготвяне на доклад и
анализ за резултатите
от всяко оповестяване.

2017 г.

Декември
2017 г.

Стратегия за намаляване на
риска от бедствия 2014 - 2020 г.
Национална програма за
защита при бедствия
2014-2018 г.
Национален план за защита при
бедствия.

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

ЦЕЛ 9: ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА МВР.
9.1. Подготовка на МВР за
Българското председателство на Съвета на ЕС

9.1.1. Изпълнение на дейностите по Плана за
подготовката на Българското председателство на ЕС.

9.1.2. Координация във връзка с участието на
служители на МВР, включени в екипа за
Българското председателство, в планираните
дейности по обучение.

Декември
2017 г.

Декември
2017 г.

Успешна подготовка
на МВР за
Българското
председателство на
ЕС

Ефективна
координация по
обучение на
служители.

Редовни заседания,
провеждани от
Координационната
група на МВР за подготовка на
Българското
председателство на
ЕС.

Брой подготвени
служители на МВР.

Провеждане на
обучения.

Брой обучени
служители на МВР.

План за подготовка на
Българското председателство
на ЕС през 2018 г.

План за кадрово укрепване на
МВР 2017-2018 г.

Концепция за превенция и
противодействие на корупцията
в МВР 2016-2020 г.
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Наименование на администрацията: Министерство на вътрешните работи
Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

9.2. Анализиране на
числеността на
административните
структури на МВР чрез
прилагане на методика,
утвърдена от министъра
на вътрешните работи.

9.2.1. Анализиране на общата и специализирана
администрация по обективни, прозрачни и
проследими критерии.

По отделен
план

Определяне
числеността на
административните
структури на МВР.

Брой окончателни
доклади на екипа за
изпълнение.

5 броя окончателни
доклада на екипа за
изпълнение.

9.3. Устойчивост на
кадровото обезпечаване на
структурите на МВР.

9.3.1. Провеждане на конкурси за назначаване на
държавна служба в МВР.

на 6 месеца

Кадрово укрепване
на МВР.

Брой обявени
конкурси.

Брой проведени
конкурси.

9.4. Провеждане на
обучения за повишаване на
професионалната квалификация на служителите за
ефективно изпълнение на
основните дейности на
МВР.

9.4.1. Изпълнение на График за професионалното
обучение с откъсване от работа на служителите от
МВР в обучаващите институции на МВР.

Декември

Подобрена
ефективност при
изпълнението на
основните дейности
на МВР.

Брой планирани
курсове.

Брой служители,
успешно завършили
курсовете.

9.5. Ефективно
противодействие на
корупционни прояви,
извършвани от служители
на МВР.

9.5.1. Разкриване и предотвратяване на
престъпления и корупционни прояви, извършвани от
служители на МВР.

По план

Оптимизиране на
дейностите при
документиране и
разкриване на
престъпленията и
корупционни прояви,
извършвани от
служители на МВР.

Провеждане на
мероприятия за
документиране и
разкриване на
корупционни прояви,
извършвани от
служители на МВР.

Брой разкрити
престъпления и
корупционни прояви,
извършвани от
служители на МВР.

9.6. Подобряване на
административния
капацитет на структурите
на МВР, свързани с
процедурите по
обществените поръчки.

9.6.1. Обучение на служителите от структурите на
МВР, свързани с процедурите по обществените
поръчки.

Декември

Ефективно прилагане
на нормативната
уредба в областта на
обществените
поръчки.

Брой проведени
обучения.

Брой обучени
служители.

9.6.2. Кадрово обезпечаване на структурите на МВР,
работещи в областта на обществените поръчки.

Декември

Оптимизиране
качеството и
ефективността на
дейността.

Брой проведени
конкурсни
процедури.

Брой назначени
служители.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

Стратегически и други
документи
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