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

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ПРИОРИТЕТ: Изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места.
ЦЕЛ: Ограничаване на извършването на престъпления против собствеността и кражбите на
селскостопанска продукция.
Министерство на вътрешните работи
1.

Разработване на годишен
план на МВР за опазване на
селскостопанската продукция

Май 2016 г.

Намаляване на
регистрираните
престъпления против
собствеността и кражби
на селскостопанска
продукция

2.

Извършване на наблюдение
на лица потенциални
извършители на престъпления
против собствеността и
конкретно кражби на
селскостопанска продукция

2016 - 2018 г.

3.

Извършване на проверки на
местата, където се търгува със
селскостопанска продукция,
домашни животни и птици

2016 - 2018 г.

Предотвратяване на
престъпления против
собствеността и кражби
на селскостопанска
продукция от
наблюдаваните лица потенциални
извършители
Предотвратяване и
намаляване на
възможността за
търговия с крадена
селскостопанска

Набелязани мерки за
предотвратяване,
противодействие и
намаляване на
престъпления против
селскостопанската
продукция
Брой предотвратени
престъпления против
собствеността и
кражби на
селскостопанска
продукция

Брой извършени
проверки

ГДНП
ГДПБЗН
ГДГП

ОДМВР
СДВР

ГДНП

ОДМВР
СДВР

ГДНП

ОДМВР
СДВР

Брой констатирани
правонарушения
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Номер
на
мярка

4.

5.

6.

7.

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Извършване на проверки на
места и обекти, в които се
предлагат за продажба вещи обект на престъпно
посегателство

2016 - 2018 г.

Извършване на съвместни
проверки с държавни
контролни органи, с цел
оказване на методическа
помощ, превенция и
документиране на
закононарушения в сферата
на земеделието и селското
стопанство
Засилване на
взаймодействието с частни
охранителни фирми (ЧОФ) и
звена за самоохрана при
охрана на селскостопанска
продукция
Извършване на съвместни
проверки с компетентните
институции в автосервизи,
автоморги и магазини за части
– втора употреба

2016 - 2018 г.

Очаквани резултати

продукция домашни
животни и птици
Предотвратяване и
намаляване на
възможността за
търговия на вещи обект на престъпно
посегателство
Намаляване на
посегателства против
собствеността и
кражбите на
селскостопанска
продукция

Индикатори за
изпълнение

Брой извършени
проверки

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ГДНП

ОДМВР
СДВР

Брой проведени
специализирани
полицейски операции
съвместно с
държавните
контролни органи

ГДНП

ОДМВР
МЗХ
НАП
КЗП

Брой констатирани
правонарушения

Декември
2017 г.

Подобряване на
координацията при
охрана на
селскостопанска
продукция

Брой проведени
срещи

МВР

ЧОФ

2016 - 2018 г.

Намаляване на
посегателствата над
моторни превозни
средства

Брой извършени
съвместни проверки

ГДНП

ОДМВР
НАП
РИОС
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Национално сдружение на общините в Република България
8.

Идентифициране и
разпространение сред
общините на ефективни
местни нормативни актове и
добри практики по опазване
на селскостопанска
продукция и имущество

2016 – 2018г.

Намаляване
посегателствата върху
селскостопанска
продукция и имущество,
особено през активния
период

Разпространени
водещи местни
нормативни актове и
добри превантивни
практики сред всички
общини

НСОРБ

МВР

Развитие на
нормативната уредба
поне в 50 общини

Министерство на земеделието и храните
9.

Изготвяне на проект на ЗИД
на Закона за опазване на
селскостопанското имущество

2016 г.

Подобряване опазването
на селскостопанското
имущество от
посегателства
Изготвяне на механизъм
за финансиране на
дейностите по охраната
на селскостопанското
имущество

Изготвен проект на
ЗИД на Закона за
опазване на
селскостопанското
имущество включващ
и финансирането на
охраната на
селскостопанското
имущество

МЗХ

МВР
МФ
Органите на
местната власт

Финансово
обезпечаване на
дейностите по охрана и
възможности за
набиране на финансови
средства от
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

10.

Създаване на организация за
охрана на селскостопанското
имущество от лицензирани
охранителни фирми

Юли 2016 г.

11.

Актуализиране на
общинските Наредби за
опазване на обществения ред

Май 2016 г.

Очаквани резултати

собствениците и
ползвателите
Намаляване на
посегателствата над
земеделското
имущество

Попълване на
съществуващия правен
вакуум регламентиращ
правомощията на
контролните органи

Индикатори за
изпълнение

Създадена
организация за охрана
на селскостопанското
имущество от
лицензирани
охранителни фирми
Актуализирани
общински Наредби за
опазване на
обществения ред
относно очакваните
резултати от мярката

Отговорни институции
Водещ

Партньор

МЗХ
НСОРБ

МВР
Органите на
местната власт

МЗХ
НСОРБ

МВР
Органите на
местната власт

Определяне на ясни и
точни правила за
действие на
охранителните и
административните
органи при
констатиране на
посегателства и
злоупотреби със
селскостопанско
имущество, продукция и
инвентар
Регламентиране на
правата и задълженията
на охранителните
органи и санкциите,
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

които може да бъдат
налагани на
нарушителите
Определяне на реда и
времето за използване
на превозни средства с
животинска тяга за
повишаване пътната
безопасност

ЦЕЛ: Намаляване на посегателствата над публичната собственост и инфраструктура, както и спазване на
правните и моралните норми на обществения ред.
Министерство на вътрешните работи
12.

13.

Извършване на проверки от
териториалните структури на
МВР съвместно със
служители от отдел
“Вътрешна сигурност” при
„Холдинг БДЖ”, Държавно
предприятие “Национална
компания жележопътна
инфраструктура” (ДПНКЖИ),
Държавно предприятие
“Транспорт, строителство и
възтановяване” (ДПТСВ)
Надграждане на интернет
портал и база данни за
инкриминирани културни

2016 - 2018 г.

Подобряване на
физическата защита на
обектите, част от
железопътния транспорт
и железопътната
инфраструктура

Брой извършени
съвместни проверки
и дадени препоръки
за подобряване на
охраната на
железопътния
транспорт и
железопътната
инфраструктура

Декември
2017 г.

Взаимодействие и
обмен на информация
между посочените
институции и създаване

Брой въведени
културни ценности в
информационната
система

ГДНП и с-р
ООРЖТ при
ЗЖУ - МВР

ГДНП

„Холдинг БДЖ”
ДПНКЖИ
ДПТСВ

МК
Агенция
„Митници”
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

ценности на територията на Р
България

14.

15.

Изготвяне на проект на Закон
за изменение и допълнение
на Закона за опазване на
обществения ред при
провеждане на спортни
мероприятия и свързаните с
него поднормативни актове
Разработване на концепция за
„стюардинг“ - изграждане
фигурата на „стюард“

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

на дигитализиран архив
на инкриминираните
културни ценности

Декември
2017 г.

Декември
2017 г.

Повишаване
ефективността на
мерките за сигурност и
намаляване на
правонарушенията във
връзка с провеждането
на спортни мероприятия
Поетапно въвеждане на
стюардинга при
обезпечаване на
сигурността на спортни
мероприятия и
извеждане на полицията
от спортните обекти

Изготвен проект на
Закон за изменение и
допълнение на Закона
за опазване на
обществения ред при
провеждане на
спортни мероприятия
Изготвена концепция
Въведена фигурата на
„стюард“

МВР

МВР

Партньор
Сдружение на
търговците на
културни
ценности
Асоциация на
колекционерите в
Р България
ММС
БФС
МРРБ
ДАЗД

ММС
БФС
Сдружения на
лицата,
извършващи
частна
охранителна
дейност

Намаляване агресията
сред футболните
привърженици
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Министерство на културата
16.

Подобряване охраната на
значими археологически
обекти

2016 - 2018 г.

Намаляване интензитета
на иманярска дейност и
свързания с нея
нелегален пазар на
културни ценности

Брой предотвратени
посегателства над
значими
археологически
обекти

МВР
МК

Органите на
местната власт

МВР
НСОРБ

Органите на
местната власт

Брой предотвратени
продажби на
археологически
ценности обект на
нелегален пазар

Национално сдружение на общините в Република България
17.

Разработване на предложение
за нормативни промени за
предоставяне правомощия на
общински служители по
контрол за спазването на
местната нормативна уредба и
опазване на общинското
имущество

Септември
2016 г.

По - ефективна дейност
на общинските
инспекторати за
превантивна и
административнонаказателна дейност

Разработени
предложение за
нормативни промени
от съвместна работна
група от
представители на
МВР и НСОРБ и
изготвяне

Министерство на туризма
18.

Осъществяване на
превантивни проверки на
легитимността и статуса на
различните субекти,
осъществяващи туристическа

2016 - 2018 г.

Превенция на нелоялни
търговски практики

Брой осъществени
проверки и
констатирани
нарушения

МТ

КЗП
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Номер
на
мярка

19.

20.

Дейности за изпълнение
дейност-туроператори,
хотели, заведения за хранене
Публикуване на информация
на сайта на Министерство на
туризма и в Националния
туристически
информационен център по
теми, свързани с
безопасността на туристите и
оказване на съдействие от
страна на компетентните
органи
Подкрепа на кампании,
свързани със сигурността на
туристите, които са
организирани от други
институции

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

2016 - 2018 г.

По-добра
информираност за
осигуряване на лична
безопасност и
възможност за търсене
на съдействие от
компетентните органи

Публикувана
информация по теми,
свързани с
безопасността и
съдействие на
туристите

МТ

МВР
Браншови
организации,
органите на
местната власт

2016 - 2018 г.

По-добра
информираност
за
осигуряване на лична
безопасност
и
възможност за търсене
на
съдействие
от
компетентните органи

Подкрепени
кампании, свързани
със сигурността на
туристите

МТ

Посолства на
други държави
Браншови
организации и др.

Министерство на здравеопазването
21.

Прилагане на различни форми
на работа с медиатори за и в
общността за предотвратяване
на посегателствата над
медицински специалисти и
имуществото на лечебни
заведения

2016 - 2018 г.

Намаляване и
предотвратяване на
посегателствата над
медицински
специалисти и
имуществото на
лечебни заведения

Проведени
превантивни мерки,
беседи от
медиаторите в
общността

МЗ – РЗИ
ЦСМП

Лечебни
заведения
Органите на
местната власт
МВР
Местни
общности
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ЦЕЛ: Предприемане на ефективни мерки за елиминиране на незаконната сеч и свързаната с нея търговия.
Министерство на вътрешните работи
22.

23.

Разработване на годишен
план за противодействие на
незаконна сеч

Осъществяване на дейности
по споразумението за
сътрудничество и
взаимодействие между МВР и
МЗХ (рег.№812100520/08.01.2015 г.)

Юни 2016 г.

2016 – 2018г.

Набелязване на мерки за
предотвратяване,
противодействие и
намаляване на този вид
престъпления

Подобряване на
взаимодействието
между териториалните
структури на МВР и
ИАГ-МЗХ, с цел
ограничаване на
незаконната сеч

Разработен план за
противодействие на
незаконна сеч
Брой проведени
специализирани
полицейски операции
Брой съвместни
мероприятия по
превенция при
опазване на горите и
свързаните с тях
търговия

ГДНП

ОДМВР
СДВР
МЗХ
ИАГ

ГДНП

ОДМВР
СДВР
ИАГ-МЗХ
РДГ

Брой констатирани
нарушения

Министерство на земеделието и храните
24.

Осъществяване на контрол
върху добива,
транспортирането и
преработването на дървесните
ресурси чрез единната
национална електронна
система

2016-2017 г.

Повишаване
ефективността от
контрола върху
движението на
дървесината и
отчитането на
транспортираните
количества

Въведени електронни
превозни билети за
транспортиране на
дървесина от
временен склад и от
обекти за постъпила,
преработена и

ИАГ

Държавно
предприятие
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

25.

Снабдяване с устройства за
GPS позициониране на
превозни средства,
транспортиращи дървесина и
недървесни горски продукти,
както и мобилните обекти по
чл. 206 от Закона за горите

2016 г.

26.

Организиране на съвместни
акции на горски инспектори
от регионалните дирекции по
горите със служители от
горските стопанства и МВР,
както и командироване на
горски инспектори от съседни
регионалните дирекции по
горите
Дейности по изпълнение на
споразумението за
осъществяване на
взаимодействие и обмен на
информация между
Национална агенция по
приходите и Изпълнителна
агенция по горите

2016 – 2018г.

27.

2016 – 2018г.

Очаквани резултати

Пресичане на
практиките да се
извършват по няколко
курса с един и същи
превозен билет чрез
постоянно следене на
маршрутите на МПС,
транспортиращи
дървесина
Пресичане на незаконни
практики в горите,
както и респектиране на
потенциалните
извършители на
нарушения

Подобряване на
взаимодействието и
обмена на информация
между НАП и ИАГ

Индикатори за
изпълнение
експедирана
дървесина
Брой поставени GPS
устройства на
превозните средства

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ИАГ

Брой проведени
съвместни акции

ИАГ

Предоставяне на
достъп до
информация

НАП
ИАГ

ТП на
ДГС/ДЛС/МВР

Предотвратяване
укриването на данъци
от доходи придобити от
дейности извършвани в
горите
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Номер
на
мярка

28.

29.

Дейности за изпълнение
Подписване и изпълнение на
споразумение за
осъществяване на
взаимодействие и обмен на
информация между
Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“

Изготвяне на предложения за
нормативни промени в НК и
ЗАНН за налагане и
изпълнение на наказания за
незаконни дейности в горите
и бракониерството

Срок на
изпълнение
на
дейността
2016 г.

Юни 2016 г.

Очаквани резултати

Обмен на информация и
провеждане на
съвместни акции между
ИАГ и ИА „ГИТ“
Пресичане на
практиките за наемане
на лица без трудови
договори в сферата на
дърводобива и
дървопреработването
Подобряване работата
по отношение налагане
и изпълнение на
наказания за незаконни
дейности в горите и
бракониерството

Индикатори за
изпълнение
Подписано
споразумение между
ИАГ и Изпълнителна
агенция „Главна
инспекция по труда“

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ИАГ
ИА „ГИТ“

Брой съвместни
проверки

Изготвени проекти на
текстове за промени в
НК и ЗАНН

ИАГ
МЗХ

Нормативно
регламентиране на
наказание “полагане на
обществено полезен
труд” от нарушители,
които са социално слаби
и нямат възможност да
заплатят евентуално
налагането на наказание
глоба
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ПРИОРИТЕТ: Изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване

на дух на отговорност и развиване на гражданска култура.
ЦЕЛ: Намаляване на насилието сред децата и младежите.
Министерство на вътрешните работи
30.

31.

32.

Актуализиране на План за
съвместни действия на
Министерството на
образованието и науката и
Министерството на
вътрешните работи

Юни 2016 г.

Провеждане на обучителни
беседи с ученици от цялата
страна от втори до осми клас,
с цел запознаването им с
опасностите в Интернет и
изграждането у тях на умения
за безопасно поведение в
глобалната мрежа

Декември
2016 г.

Публикуване на информация
на тема „Подобряване
закрилата на детето и
превенция на детската

2016 – 2018г.

Подобряване на
взаимодействието
между двете
държавните институции
Намаляване насилието и
употребата на
наркотични вещества
Повишаване на
осведомеността на
децата за по-безопасна
употреба на глобалната
мрежа
Намаляване на
случаите, в които деца
стават жертви на
престъпления във
виртуална мрежа
Подобряване нивото на
информираност на
обществото

Актуализиран План за
съвместни действия
между МОН и МВР

Брой проведени
обучителни беседи

Публикувани
актуални информации
за превенция на
детската престъпност

ГДНП
МОН

ГДБОП, сектор
„Киберпрестъпност”

ГДНП

ОДМВР
СДВР
РИО

МОН
Гореща линия за
безопасен
интернет

ОДМВР
СДВР

Стр. 12 / 48
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на
мярка

33.

34.

Дейности за изпълнение
престъпност в България” на
сайт „Детска сигурност”
Изграждане и поддържане на
система за национална база
данни за регистриране на:
-случаите на детска
престъпност
-малолетни и непълнолетни
водени на отчет в детските
педагогически стаи
- малолетни и непълнолетни
настанени в Дом за временно
настаняване
-регистриране на деца в риск
и жертви на престъпление
Осъществяване на програмата
„Детско полицейско
управление” на територията
на цялата страна

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Планиране, разработване и
изпълнение на пилотен проект

Отговорни институции
Водещ

Партньор

2017 г.

Подобряване на
работата по превенция
на детска престъпност

Изградена система за
национална база
данни за
регистриране на
случаите на детска
престъпност

ГДНП

ОДМВР
СДВР

2016 – 2018г.

Популяризиране на
полицейската дейност
сред децата

Брой „Детски
полицейски
управление” на
територията на
страната

ГДНП

ОДМВР
СДВР
МОН
АМВР

ГДНП

РИО - МОН

Обучаване на децата
как да избягват
опасностите на улицата,
училището и в Интернет
и др.

35.

Индикатори за
изпълнение

Декември
2017 г.

Възпитаване на децата в
дух на уважение и
доверие към полицията
и спазване на закона
Разпознаване на
приемливо и

Брой деца обхванати
от програмата

Брой проведени
разяснителни
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

за реализиране на кампания в
училищата сред деца (целева
група 14-18 годишни),
относно поведението им при
провеждане на спортни
мероприятия – приемливо и
неприемливо поведение,
вредни последици

Очаквани резултати

неприемливо поведение
при провеждане на
спортни мероприятия
Изграждане на
вътрешна нетърпимост
към извършване на
правонарушения преди,
по време и след
провеждане на спортни
срещи

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

мероприятия
(дейности от типа на
т.нар. „Световно
кафене“, които
пилотно се предвижда
да бъдат реализирани
на териториите на
области Пловдив и
Ловеч)

Министерство на здравеопазването
36.

Повишаване
информираността на
работещите медицински
специалисти за
идентифициране на рисково
поведение, свързано с насилие
над деца

2016 - 2018 г.

Предотвратяване на
насилието над деца и
идентифициране на
рискови социални групи

Брой проведени
информационни
обучения на
медицински
специалисти

МЗ
РЗИ

ДАЗД
БЛС
БАПЗ
БЧК
Органи на
местната власт
Лечебни
заведения

Агенция за социално подпомагане
37.

Социално-консултативна
работа и подкрепа на деца на
улицата и техните семейства

2016 – 2018г.

Получаване на подкрепа
на деца на улицата и
техните семейства

Брой деца получили
подкрепа от отделите
за закрила на деца

Намаляване на броя на
децата в риск

Брой случая, по които
се работи с деца на
улицата и техните
семейства

АСП
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Номер
на
мярка

38.

Дейности за изпълнение
Социално-консултативна
работа и подкрепа на деца,
жертва на насилие или в риск
от насилие и техните
семейства

Срок на
изпълнение
на
дейността
2016 – 2018г.

Очаквани резултати

Получаване на подкрепа
на деца, жертва на
насилие или в риск от
насилие и техните
семейства

Индикатори за
изпълнение
Брой случая, по които
се работи с деца
жертва на насилие

Отговорни институции
Водещ

Партньор

АСП

Доставчици на
социални услуги
за деца
Органи на
местната власт

Разработена и приета
Национална програма
за превенция на
насилието над деца

ДАЗД

Органи по
закрила, съгласно
ЗЗДет.

Брой реферирани
случаи

ДАЗД
МВР

МВнР
АСП
НКБТХ

Намаляване на броя на
децата жертва на
насилие

Държавна агенция за закрила на детето
39.

40.

Разработване на Национална
програма за превенция на
насилието над деца

Предприемане на
дългосрочни мерки за закрила
на пострадалите деца чрез
подобряване на
координацията между
екипите на международно,
национално и местно ниво

Юни
2016 г.

2016 – 2018г.

Прилагане на мерки за
превенция на насилието
над деца
Подобряване на
междуинституционално
то взаимодействие и
координация
Подобряване на
координацията между
институциите в
случаите, свързани с
експлоатация и трафик
на деца

Брой наложени
административни
мерки за децата по чл.
76 а от Закона за
българските лични
документи
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Брой репатрирани
български деца от
чужбина

Министерство на правосъдието
41.

Разработване на проект на
Закон за наказателно
правосъдие за деца

Декември
2016 г.

Гарантиране на
ефективна система за
детско правосъдие в
условия на
междуинституционално
сътрудничество

Изготвен проект на
Закон за наказателно
правосъдие за деца

МП

МОН
МТСП
МВР
ДАЗД
ПРБ

Министерството на образованието и науката
42.

Изготвяне на анализ на
ситуацията на агресия и
училищен тормоз

Август
2016 г.

43.

Изготвяне на държавен
образователен стандарт за
приобщаващо образование

2016 г.

44.

Проучване на чуждестранния
опит за справяне с агресията в
училище и при необходимост
промяна в Механизма за
противодействие на
училищния тормоз, който е

2016 г.

Определяне
тенденциите на
видовете агресия и
чувствителността към
тях
Въвеждане на новите
изисквания за работа с
децата и учениците за
справяне с агресията и
насилието
Взаимстване на добри
практики при
оптимизиране на
Механизма и
определяне на
политиките, свързани
със справяне с агресията

Изготвен анализ

МОН

Изготвен държавен
образователен
стандарт за
приобщаващо
образование

МОН

Други
институции
НПО

МОН

МВР

Изведени добри
чуждестранни
практики в областта
на справяне с
агресията и насилието
в училищата
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

въведен в образователните
институции
45.

46.

Въвеждане на програми за
превенция на училищния
тормоз, посредством
повишаване на
квалификацията на
педагогическите специалисти,
като се използват
възможностите на новата
оперативна програма „Наука
и интелигентен растеж“
Провеждане на „час на класа“,
посветен на ненасилието

2016 г.

Очаквани резултати

и насилието в
образователните
институции
Намаляване на
училищния тормоз сред
децата

Индикатори за
изпълнение

Брой училища, в
които са въведени
програми за
превенция на
училищния тормоз

Отговорни институции
Водещ

Партньор

МОН

Брой обучени
педагогическите
специалисти
2016 - 2018 г.

Намаляване на
насилието сред
учениците

Брой проведени
часове на класа

МОН

МВР
НПО

ММС

Неправителствен
и организации,
работещи в полза
на младежта и
младежки
организации

Министерство на младежта и спорта
47.

Изпълнение на проекти по
Национална програма за
младежта (2016-2020),
свързани с превенцията на
престъпността и насилието
сред младите хора

Декември
2017 г.

Повишена
информираност и
ангажираност на
младите хора в
превенцията на
престъпността и
насилието

Брой предоставени
услуги (консултации,
информации,
обучения,
инициативи)
Брой обхванати
младежи
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ЦЕЛ: Организиране на свободното време и ограничаване употребата на алкохол и наркотични вещества и
техните аналози.
Министерство на вътрешните работи
48.

49.

Подобряване на
взаимодействието между
МВР и Националния център
по наркомании и Фокусния
център по наркомании

Провеждане на полицейски
операции в районите на
учебни заведения и търговски
обекти за продажба на
алкохол, цигари и наркотични
вещества

Декември
2017 г.

Декември
2017 г.

Провеждане на
ежемесечни срещи с
Националния Център по
наркомании-МЗ, както и
Фокусния център по
наркомании, с цел
набелязване на
конкретни мероприятия
за превенция на
престъпления свързани
с наркотични вещества
Намаляване на
търсенето на
наркотични вещества от
малолетни и
непълнолетни лица
Ограничаване броя на
децата, употребяващи
алкохол и наркотични
вещества
Ограничаване
присъствието на деца
без придружители след

Проведени срещи

ГДНП

Национален
център по
наркомании
МЗ
Фокусния център
по наркомании

ГДНП

НАП
Органите на
местна власт

Брой съвместни
мероприятия

Брой проведени
полицейски операции
Брой проверени
питейни заведения
Брой съставени
актове

Стр. 18 / 48

Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

22.00 часа на
обществени места

Министерство на здравеопазването
50.

Провеждане на
информационни кампании
относно здравните и социални
вреди от употребата на
алкохол и наркотични
вещества

2016 – 2018г.

Намаляване на
здравните и социални
вреди от употребата на
алкохол и наркотични
вещества

Брой проведени
кампании

МЗ – РЗИ

МВР
БЧК
Органите на
мастната власт
Национален
център по
наркомании

ДАЗД

МЗ
МВР
МОН
НПО
Органите на
местната власт

Държавна агенция за закрила на детето
51.

Разработване на програми и
кампании за превенция и
мерки за подкрепа на рискови
целеви групи

2016 – 2018г.

Намаляване случаите на
употреба на алкохол и
наркотични вещества

Брой реализирани
събития

Повишаване на
обществената
чувствителност по
темата

Министерство на младежта и спорта
52.

Изготвяне на Национална
програма за младежта
2016-2020

Декември
2016 г.

Подобряване на
качеството на живот и
реализация на младите
хора чрез инвестиране в
младежта като значим
социален капитал, който
допринася за

Изготвена
Национална програма
за младежта 20162020

ММС
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Номер
на
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53.

54.

Дейности за изпълнение

Предоставяне на безплатни
услуги за младите хора в
страната относно насърчаване
на здравословния начин на
живот и ограничаване
употребата на алкохол и
наркотични вещества чрез
Младежките информационноконсултантски центрове в
страната

Реализиране на програма
„Спорт за децата в
свободното време“, за
организиране и провеждане
на спортни занимания за деца
в свободното време

Срок на
изпълнение
на
дейността

Декември
2017 г.

Очаквани резултати

пълноценното
социално-икономическо
развитие на България
като страна членка на
Европейския съюз
Повишена
информираност на
младите хора относно
здравословния начин на
живот и превенция на
зависимостите

Индикатори за
изпълнение

Брой функциониращи
Младежки
информационноконсултантски
центрове

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ММС

Неправителствен
и организации,
работещи в полза
на младежта,
младежки
организации,
общини

ММС

Органи на
местната власт

Брой предоставени
услуги (консултации,
информации,
обучения,
инициативи)

2016 – 2017г.

Осигурени възможности
на деца за безплатно
включване в спортни
занимания, под
ръководството на
квалифицирани спортни
специалисти и достъп
до спортна база

Брой обхванати
младежи
Брой реализирани
проекти (годишно) –
над 200
Брой деца и младежи,
включени в спортни
занимания по
програмата (годишно)
– над 10 хил.

Разширен обхват и
създадена мотивация на
децата за системно
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

практикуване на избран
спорт в свободното им
време
Използвани
възможности на спорта
като превенция срещу
заболявания,
наднормено тегло,
гръбначните
изкривявания,
нетолерантността,
насилието, употребата
на цигари, алкохол и
наркотици
Формирани и развити
социални качества в
децата – умения за
работа в екип,
толерантност,
сътрудничество,
комуникация,
лидерство, стойност на
усилията, споделяне,
самочувствие, доверие,
честност, самоуважение,
дисциплина, увереност,
спазване на правилата и
на принципите на
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

честна игра – „Феър
плей“

ЦЕЛ: Намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в
задължителна училищна възраст.
Държавна агенция за закрила на детето
55.

56.

Провеждане на беседи с
ученици от уязвими групи за
запознаване с правата им,
регламентирани в
Конвенцията на ООН и ЗЗДет.

2016 – 2018г.

Мониторинг и контрол за
спазване на правата на децата
в образователна среда

2016 – 2018г.

Повишаване на
информираността на
учениците и учителите
за правата на децата

Спазване на правата на
децата в
образователната
система

Брой проведени
беседи с ученици от
уязвимите групи
Брой обхванати
ученици
Брой извършени
проверки

ДАЗД

МОН/РИО
НПО

ДАЗД

МОН
АСП
НПО

ДАЗД

НПО
МОН
Органите на
местната власт

Брой съставени
актове
Брой задължителни
предписания

57.

Лицензиране на доставчици и
наблюдение на качеството на
предоставяните от тях
социални услуги, свързани с
оказване на подкрепа на деца,
необхванати от

2016 – 2018г.

Осигуряване на
подкрепа с цел
превенция на
отпадането от училище
и

Установени добри
практики
Брой лицензирани
доставчици на
социални услуги за
подкрепа на
необхванати от
образователната
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

образователната система, в
риск от отпадане или
отпаднали от училище

задържане на децата в
училищна среда

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

система, в риск от
отпадане или
отпаднали от
училище деца

Министерство на образованието и науката
58.

59.

Дейности по BG05M20P0012016 – 2018г.
3.002 „Образователна
интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или
търсещи или получили
международна закрила“ в
рамките на оперативна
програма ,,Наука и
образование за интелигентен
растеж“

Допълнителни занимания със
застрашени от отпадане от
училище ученици от
етническите малцинства и
учениците, търсещи или
получили международна
закрила

2016 - 2018 г.

Изпълнението на
дейностите в рамките на
програмата ще
допринесе за постигане
на целите, заложени в
Стратегията за
намаляване дела на
преждевременно
напусналите училище
2013-2020 г.
Ранното интегриране в
образователната
система
Намаляване на броя на
ученици от етническите
малцинства и
учениците, търсещи или
получили
международна закрила,
застрашени от отпадане
от училище

Брой ученици и
младежи от етнически
малцинства,
участващи в мерки за
образователна
интеграция и
реинтеграция – 18 750
Брой ученици и
младежи от етнически
малцинства,
интегрирани в
образователната
система – 15 000
Брой ученици и
младежи от етнически
малцинства,
участващи в мерки за
образователна
интеграция и
реинтеграция

МОН

Училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО

МОН

Органите на
местната власт,
училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО

Брой ученици и
младежи от етнически
малцинства,
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

60.

Реинтегриране в
образователната система на
младежи до 18 г., отпаднали
от училище

2016 – 2018г.

Увеличаване на броя на
младежите до 18 г.
реинтегрирани в
образователната
система

61.

Реализиране на План за
изпълнение на Стратегията за
намаляване дела на
преждевременно напусналите
образователната система
(2013-2020 г.) за 2016 – 2017г.

2016 - 2018 г.

Намаляване дела на
преждевременно
напусналите
образователната
система

Индикатори за
изпълнение
интегрирани в
образователната
система
Брой ученици и
младежи от етнически
малцинства ,
участващи в мерки за
образователна
реинтеграция
Дял на
преждевременно
напусналите
образователната
система под 11%

Отговорни институции
Водещ

МОН

МОН

Партньор

Органите на
местната власт,
Училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО
Органите на
местната власт,
Училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО

ПРИОРИТЕТ: Създаване на условия за намаляване на риска от престъпления сред уязвимите

групи.
ЦЕЛ: Ограничаване на измамите и посегателствата над възрастни и самотно живеещи хора в малките и
отдалечените населени места.
Министерство на вътрешните работи
62.

Провеждане на активни
разяснителни мероприятия с
възрастни и самотно живеещи
граждани в малки и
отдалечени населени места

2016 – 2018 г. Намаляване на
измамите и
посегателствата над
възрастни и самотно
живеещи хора в малките

Брой проведени
мероприятия сред
уязвими групи

ГДНП

СДВР
ОДМВР
Органи на
местната власт
НПО
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

и отдалечените
населени места
63.

64.

Провеждане на
информационна кампания за
превенция на телефонните
измами сред възрастни и
самотно живеещи хора

2016 – 2018 г. Повишаване на
информираността сред
възрастните хора

Сътрудничество с местната
власт (вкл. препоръки за
подобряване на онази част от
инфраструктурата в
населените места, която
създава предпоставки за
извършване на такива
престъпления - осветеност и
видимост)

2016 - 2018 г.

Намаляване на
телефоните измами
Изграждане на
партньорство
Повишаване на
чувството за сигурност
сред населението в
малките и отдалечените
населени места
Намаляване на
регистрираните
престъпления против
собствеността в малките
и отдалечените
населени места

Проведена кампания,
отпечатани и
разпространени
информационни
материали

ГДНП

Брой работни карти
по прилагане на
проблемноориентиран подход за
подобряване на
сигурността в района

ГДНП

Партньор
Средства за
масова
информация
Асоциация на
банките в
България
Български пощи
Органите на
местната власт
НСОРБ
НПО
СДВР и ОДМВР
НСОРБ
Органите на
местната власт

Изведени добри
практики
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Национално сдружение на общините в Република България
65.

Обучения на кметове на
кметства по комплексни
мерки за превенция на измами
и посегателства над уязвими
групи

2016 – 2018г.

Намаляване броя на
посегателства и измами
сред тези групи

200 кметове на
кметства преминали
обучения

НСОРБ
МВР

Прилагане на мерките в
малките населени места

ЦЕЛ: Осъществяване на подкрепа за социална рехабилитация на лицата освободени от местата за лишаване
от свобода, условно осъдени и наказаните с пробация.
Министерство на труда и социалната политика
66.

Насърчаване на
работодателите да наемат на
работа безработни лица,
изтърпели наказание
“лишаване от свобода”

2016 – 2018г.

Осигуряване на заетост
на безработни лица,
изтърпели наказание
“лишаване от свобода”
за срок от 12 месеца

Брой лица, на които е
осигурена заетост

МТСП

АЗ

ГДИН

НПО

Министерство на правосъдието
67.

Осъществяване на
специализирана
индивидуална и групова
работа
- до освобождаване на лицето
от МЛС
- при изпълнение на
наказанието „Пробация“
- условно осъдени

2016-2018 г.

Просоциална промяна
на осъденото лице в
резултат на
корекционно
превъзпитателната
работа върху
констатираните
дефицити

Брой обхванати лица
от различните целеви
групи
Брой включени
осъдените лица в
специализирани
програми за
въздействие
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Познаване на ресурсите
и дефицитите на
личността
Индивидуална работа с
всеки лишен от свобода

68.

69.

Реализиране на образователни
дейности, ограмотителни
курсове и курсове за
професионална квалификация
на лица:
- до освобождаване от местата
за лишаване от свобода
- с наложена пробационна
мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 4 НК
- условно осъдени

Реализиране на трудови,
културно-информационни,
спортни и религиозни
дейности до освобождаване

2016 - 2018 г.

2016 – 2018г.

Включване на
осъдените лица в
специализирани
програми за
въздействие
Повишаване на
образователното ниво и
придобиване на
професионална
квалификация на
осъдените лица

Развитие на знания,
умения и социални
компетенции на
лишените от свобода

Брой обхванати лица
желаещи включване в
учебната дейност

ГДИН

МОН
Дирекция "Бюро
по труда"
НПО

ГДИН

Наблюдателни
комисии
Представители
на местната власт

Брой задължително
включени
непълнолетни до 16
годишна възраст в
учебния процес
Брой проведени на
курсове за
придобиване на
професионална
квалификация
Брой осъдени лица,
включени в трудова
дейност
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

на лицето от местата за
лишаване от свобода

70.

Специализирана работа по
подготовка за живот на
свобода. до освобождаване на
лицето от местата за
лишаване от свобода :
- ефективно сътрудничество с
държавни институции и
неправителствени
организации
-индивидуално и групово
информиране за
предоставяните социални
услуги

Очаквани резултати

Активно участие на
самодейните
затворнически
общности

2016 – 2018г.

Успешно социално
вграждане и намаляване
на риска от рецидив на
освободените от местата
за лишаване от свобода
на осъдени лица, чрез
насочване към
държавните и
неправителствени
организации,
предоставящи
конкретни социални
услуги

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Брой проведени
културноинформационни и
спортни мероприятия
Брой лица лишени от
свобода, включени в
клубове по интереси
Брой лица обхванати
от специализирана
работа по подготовка
за живот на свобода

ГДИН

Партньор
Синдикати и
работодателски
организации
НПО
религиозни
дружества
доброволческа
мрежа
Дирекция "Бюро
по труда"
Дирекция
"Социално
подпомагане",
Държавна
агенция за
закрила на детето
МКБППМН
МВР
Наблюдателни
комисии
Органите на
местната власт
НПО
Представители на
местната власт
Синдикати и
работодателски
организации
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ЦЕЛ: Повишаване на образователния, културния и социалния статус на маргинализираните групи от
населението.
Държавна агенция „Национална сигурност”
71.

Провеждане на разяснителни
мероприятия сред
маргинализираните групи на
населението за негативните
последици (наказателноправни, икономически,
социални) за лицата, които
продават личните си данни, с
цел регистриране на
дружества на тяхно име

2016 – 2018г.

Намаляване броя на
лицата, които се
съгласяват на тяхно име
да бъдат регистрирани
дружества, с цел
използването им за
финансови
престъпления

Разработени указания,
съдържащи
възможните
неблагоприятни
последици за лицата,
които се съгласяват
на тяхно име да бъдат
регистрирани
дружества

ДАНС
НАП
Органи на
местната власт

НПО
НСОРБ

Брой проведени
мероприятия

Министерство на труда и социалната политика
72.

Реализация на програми,
проекти и мерки за заетост и
обучение финансирани с
национални средства, които
са заложени в Националният
план за действие по заетостта
в т.ч.:
•Национални програми за
обучение и заетост,

2016 - 2018 г.

Осигуряване на
обучение и заетост, по
програми и мерки, на
неравнопоставени групи
на пазара на труда

14,4 хил. брой лица
включени в обучение

МТСП

АЗ

33,7 хил. брой наети
на работа лица по
програми и мерки
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Номер
на
мярка

73.

Дейности за изпълнение
•Регионални програми за
обучение и заетост,
•Проекти изпълнявани от
социалните партньори,
•Мерки за насърчаване на
заетостта,
•Обучения за придобиване на
професионална квалификация
или ключови компетентности
Реализиране на мерки за
социално-икономическа
интеграция на
маргинализирани общности
по оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”

Срок на
изпълнение
на
дейността

2016 – 2018г.

Очаквани резултати

Интегриране на пазара
на труда лица от
маргинализираните
групи
Осигуряване на достъп
до образование и
обучение
Подобряване на достъпа
до социални и здравни
услуги

74.

Дейности по Националната
програма „Активиране на
неактивни лица“:

2016 – 2017г.

Развитие на местните
общности и
преодоляване на
негативните стереотипи
Информирани и
активирани
икономически

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

10 400 роми и 850
лица в неравностойно
положение включени
в програмата започнали да търсят
работа, имат работа,
ангажирани са с
образование/обучени,
получили са
квалификация,
включени в социални
и здравни услуги

МТСП

Органи на местна
власт

10 хил. информирани
и/или консултирани

МТСП

АЗ
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

неактивни младежи и
лица от ромски
произход

 Работа на младежки и
ромски медиатори с
неактивни лица:
идентифициране на групите
от неактивни, в т.ч.
обезкуражени лица и младежи
до 29 г., които не работят, не
учат и не са регистрирани в
ДБТ и техните потребности;
индивидуална работа с
бенефициентите и
подпомагане включването им
в заетост и обучение или
връщане в образователната
система;
 Организиране и провеждане
на общи и специализирани
трудови борси с цел директно
договаряне и осигуряване на
заетост;
 Мотивиране за активно
поведение на пазара на труда

Започване на работа
след участие в трудова
борса

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

младежи, които не
учат и не работят
4 хил. активирани
младежи, които не
учат и не работят
14 хил. неактивни
лица, регистрирани в
ДБТ като безработни
15 хил. лица,
започнали работа
след участие в
трудова борса

Министерство на образованието и науката
75.

Дейности по BG05M20P0013.002„Образователна
интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или
търсещи или получили
международна закрила“ в
рамките на оперативна

2016 – 2018г.

Намаляване броя на
обособените по
етнически признак
училища
Увеличаване броя на
интегрираните ученици,

18 750 ученици и
младежи от етнически
малцинства обхванати
от мерките за
образователна
интеграция и
реинтеграция

МОН

Органи на
местната власт
Училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО
Стр. 31 / 48

Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

програма ,,Наука и
образование за интелигентен
растеж“

Очаквани резултати

за които българският
език не е майчин
Осигурена среда
ориентирана към
съхраняване на
културната им
идентичност
Осигурена среда
ориентирана към
съхраняване на
културната им
идентичност

76.

Съхраняване и развиване на
културната идентичност на
учениците от етническите
малцинства и техните
връстници в интеграционна
мултикултурна среда

2016 – 2018г.

77.

Кариерно консултиране и
професионално ориентиране
на учениците от етническите
малцинства и/или на
учениците, търсещи или
получили международна
закрила
Подкрепа на ученици от
етническите малцинства за
продължаване на
образованието в
гимназиалния етап и за
успешно завършване на
средно образование

2016-2018 г.

Възможност за по-добра
реализация на пазара на
труда

2016 – 2018г.

Повишаване на дела на
продължилите
образованието си в
гимназиалния етап и
успешно завършили
средно образование
ученици от етническите
малцинства

78.

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

15 000 ученици и
младежи от етнически
малцинства,
интегрирани в
образователната
система

Брой ученици и
младежи от етнически
малцинства обхванати
от мерките за
образователна
интеграция и
реинтеграция
Брой ученици и
младежи от етнически
малцинства обхванати
от мерките за
образователна
интеграция и
реинтеграция
Брой ученици и
младежи от етнически
малцинства обхванати
от мерките
продължили и
завършили средно
образование

МОН

МОН

МОН

Органи на
местната власт
Училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО
Органи на
местната власт
училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО
Органи на
местната власт
Училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО
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Номер
на
мярка

79.

Дейности за изпълнение
Осигуряване на подходяща
образователна среда за
включване на учениците от
ромски произход и учениците,
търсещи или получили
международна закрила, от
обособените по етнически
признак училища чрез
поетапен прием в училища
извън ромските квартали

Срок на
изпълнение
на
дейността
2016 – 2018г.

Очаквани резултати

Намаляване броя на
обособените по
етнически признак
училища
Увеличаване броя на
интегрираните ученици,
за които българският
език не е майчин
Осигурена среда
ориентирана към
съхраняване на
културната им
идентичност
Получаване на подкрепа
от родителите за
продължаване на
образованието на децата

80.

Насърчаване участието на
родителите в образователния
процес

2016 – 2018г.

81.

Провеждане на дейности за
мотивиране на неграмотни
възрастни да участват в
обучение, включително
провеждане на
информационни събития

2016 – 2018 г. Намаляване на дела на
неграмотните възрастни

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Брой ученици и
младежи от етнически
малцинства обхванати
от мерките за
образователна
интеграция и
реинтеграция
ученици и младежи от
етнически
малцинства,
интегрирани в
образователната
система

МОН

Органи на
местната власт
Училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО

Брой проведени
инициативи

МОН

Брой получили
удостоверения за
успешно завършени
курсове по
ограмотяване или за
усвояване на учебно
съдържание

МОН

Органи на
местната власт
Училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО
Органи на
местната власт
Училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Брой проведени
информационни
събития

ПРИОРИТЕТ : Изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между

органите на държавна власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското
общество.
ЦЕЛ: Подобряване на работата на Местните комисии за обществен ред и сигурност, като основен
координационен механизъм за прилагане на политиките за превенция на престъпността на местно ниво.
Министерство на вътрешните работи
82.

83.

Актуализиране на плановете
за дейността на Местни
комисии за обществен ред и
сигурност, в които да залегнат
основни приоритети и местни
потребности за подобряване
на обществения ред и
сигурност. Изготвяне на
работни карти по конкретни
проблеми

Изготвяне на съвместни
планове за противодействие
на престъпни действия на
местно ниво

2016 – 2018г.

2016 г.

Изведени приоритети и
местни потребности за
подобряване на
обществения ред и
сигурност

Актуализирани
планове за дейността
на Местните комисии
за обществен ред и
сигурност

Изготвени работни
карти за работа по
проблемно
ориентирания подход в
Местни комисии за
обществен ред
Набелязване на
конкретни мерки за
противодействие на
престъпни действия на
местно ниво

Брой изготвени
работни карти по
конкретни проблеми

Изготвяни планове за
действие

ГДНП
ОДМВР
СДВР
РУП
Органите на
местната власт
Членове на
МКОРС

ОДМВР
СДВР

НСОРБ

Органи на местна
власт
НПО
Други държавни
институции
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Национално сдружение на общините в Република България
84.

Актуализиране на договорите
за взаимодействие между
общините и териториалните
структури на МВР – на база
Споразумението между МВР
и НСОРБ

2016 г.

Подобряване
взаимодействието на
местно ниво

85.

Разпространяване на добри
практики от дейността на
Комисиите за обществен ред
и сигурност, като ефективна
форма за превенция на местно
ниво

Май
2016 г.

Подобряване
ефективността на
взаимодействие на
местно ниво

Изготвяне на предложение за
нормативно уреждане статута
и функциите на Комисиите за
обществен ред и сигурност

Декември
2016 г.

86.

Развитие на практиките
от дейността на
Комисиите за
обществен ред и
сигурност
Повишаване
ефективността на
Комисиите за
обществен ред и
сигурност и привличане
на партньори от други
компетентни
институции и
гражданския сектор

Актуализирани
договори за
взаимодействие със
срок на действие –
новия мандат на
местната власт и с
актуализирани цели и
задачи
Приложени добри
практики

НСОРБ
МВР

Изготвени
предложения за
нормативни промени
от работна група
между НСОРБ и МВР

НСОРБ
МВР

НСОРБ
МВР

Други
компетентни
институции –
АСП
РИО
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ЦЕЛ: Привличане на неправителствените организации, бизнеса и гражданите от държавните институции за
осъществяване на дейностите по превенция на престъпността.
Министерство на вътрешните работи
87.

88.

Подписване на годишна
План-програма за
сътрудничество и
взаимодействия между МВР
и МТСП за самотно живеещи
лица, обект на социално
подпомагане, лица с
увреждания, тежкоболни
лица, трайно безработни лица,
бездомници, скитници и
клошари

Декември
2016 г.

Реализиране на образователен
проект “Кукли срещу
насилието“

Декември
2016 г.

Подобряване на
взаимодействието
между държавни
институции с цел
превенция на
престъпността и
правонарушенията и
обмен на информация
Предоставяне на
информация на бюрата
по труда за случаи на
измами, трафик на хора
и други престъпления, с
цел информиране на
безработните лица
Превантивна
инициатива за
провеждане на
интерактивен кукленотеатрален спектакъл от
деца във връзка с ранна
превенция на рискови

Подписване на
програмата

МВР

МТСП
АСП
АЗ

ГДНП

Сдружение с
нестопанска цел
„Театър Цвете“

Брой съвместни
проверки, свързани с
уязвимите лица

Проведени
превантивни
спектакли
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

89.

Реализиране на кампания
„Спортът е по-добрия начин
децата да пораснат“

Декември
2016 г.

90.

Реализиране на образователен
проект „Пази детето“

Декември
2016 г.

Очаквани резултати

целеви групи – деца ,
възрастни, самотно
живеещи
Разработване и
реализиране на
програма за превенция
на престъпленията и
правонарушенията,
извършени от
подрастващи
Разработване на
интерактивен сценичен
куклено-театрален
спектакъл за превенция
и опазване на
обществения ред и
поведение на децата в
различни ситуации

Индикатори за
изпълнение

Проведени състезания
на територията на три
областни дирекции и
заключително
състезание в
Ястребино
Проведени
превантивни
спектакли на
територията на
учебни заведения в
различни области в
Република България

Отговорни институции
Водещ

ГДНП
СДВР
ОДМВР

ГДНП
СДВР ОДМВР

Партньор

Браншови
организации

Столичен куклен
театър
РИО - МОН

Министерство на културата
91.

92.

Извършване на съвместни
проверки на търговски обекти
и аукциони от Главна
дирекция „Инспекторат за
опазване на културното
наследство” и МВР
Облекчаване на процедури по
съгласуване на
инвестиционни проекти и
законодателни промени за

2016 – 2018г.

Ограничаване на
възможностите за
незаконно прехвърляне
на собственост на
културни ценности

Брой осъществени
проверки

МК

МВР
НПО
търговци и
колекционери

2018 г.

Създаване на ефективни
стимули за
собствениците и
ползвателите на

Облекчени процедури

МК

НПО
МРРБ
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Номер
на
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93.

Дейности за изпълнение
създаване на стимули за
собствениците и ползвателите
при представяне на
недвижими културни
ценности и колекции от
движими ценности
Съвместно обучение относно
престъпленията във връзка с
културни ценности за
специалисти в музеи и
специалисти по опазване на
културното наследство, в т. ч.
полиция и митници

Срок на
изпълнение
на
дейността

2018 г.

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

движими и недвижими
културни ценности за
опазването и
поддържането

Разработени
законодателни
промени

Повишаване дела на
разкритите
престъпления с
културни ценности

Брой проведени
съвместни обучения

Отговорни институции
Водещ

Партньор
общини и
областни
администрации

МК

МВР
Митници
Прокуратура

Намаляване на
нелегалния износ на
културни ценности
Обмяна на опит по
опазването на културни
ценности

Министерство на здравеопазването
94.

Взаимодействие с
медиаторите от етническите
общности за намаляване на
конфликтните ситуации при
работата на Регионалните
здравни инспекции и
центровете за спешна
медицинска помощ

2016 – 2018г.

Недопускане на
конфликтни ситуации
при работата на
Регионалните здравни
инспекции и центровете
за спешна медицинска
помощ

Оказани съдействия
на медиаторите от
етническите
общности

РЗИ
Центрове за
спешна
медицинска
помощ

Органите на
местната власт
НПО

Изградени устойчиви
контакти във всички
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

административни
области

Министерство на младежта и спорта
95.

Разработване на
Координационен механизъм
за ефективно взаимодействие
между институциите в
ежедневната работа в
младежкия сектор

2016 г.

Подобрена координация
и обмен на информация
между институциите и
НПО сектора на
национално, областно и
общинско ниво в
изпълнението на мерки
и програми за
превенция на
престъпността

Разработен и приет
Координационен
механизъм

ММС

НПО

МОН

Други
институции
МВР
НПО

Министерство на образованието и науката
96.

Информационна кампания
„Заедно срещу насилието“

2016 - 2018 г.

Утвърждаване на
позитивни модели на
поведение и
подкрепяни от
обществеността

Брой проведени
мероприятия
Брой участници

ПРИОРИТЕТ: Техническо и организационно обезпечаване на превенцията на престъпността.
ЦЕЛ: Изграждане и интегриране на системи за видеонаблюдение.
Министерство на вътрешните работи
97.

Проектиране, изграждане,
внедряване и развитие на
системи за видеонаблюдение

2016 - 2018 г.

Изграждане и
внедряване на системи
за видеонаблюдение на

Изградени системи за
видеонаблюдение и
видеоконтрол

ГДНП
ДКИС-МВР

ОДМВР
СДВР
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

в МВР на територията на Р
България

98.

Предоставяне на експертна
помощ при изграждане на
системи за видеонаблюдение,
въз основна на утвърдени
критерии на МВР, в
съответствие, с които се
определят местата за
изграждане на системи за
видеонаблюдение, за
противодействие на
престъпността и опазване на
обществения ред и
минимални функционални
изисквания към системите

2016 – 2018г.

Очаквани резултати

възлови места, с
концентрация на
пътнотранспортни
произшествия и
извършени криминални
престъпления
Подобряване на
сигурността в
населените места и
намаляване на нивата на
престъпността в зоните
с изградено
видеонаблюдение

Индикатори за
изпълнение

Определени
подходящи фокусни
точки при изграждане
на система за
видеонаблюдение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ГДНП
ДКИС-МВР

ОДМВР и СДВР
Органи на
местната власт
Юридически лица

Определяне на
минималните
функционалности на
съответните системи
за видеонаблюдение

Национално сдружение на общините в Република България
99.

Подготовка и
разпространение сред
общините на актуализиран
вариант на критерии на МВР
за определяне на местата за
изграждане на
видеонаблюдения, с оглед
новия мандат и новия
програмен период

2016 г.

Подобрени условия за
проектиране
изграждането на
системите за
видеонаблюдение

Разпространени
актуализирани
критерии сред всички
общини

НСОРБ
МВР
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Министерство на финансите
100.

Изграждане и интегриране на
системи за обзорно и
панорамно видео-наблюдение
на ГКПП

Ноември
2016 г.

Ограничаване на:
 корупционните
практики чрез
наблюдение и анализ на
служебното поведение;
 контрабандата и
митнически измами,
осъществявани от
икономически
оператори и физически
лица;
 опитите за
злепоставяне и
саморазправа с
гранични служители от
страна на
недобронамерени
търговци, декларатори,
пълномощници, водачи
на ППС

Финансиране,
закупуване и монтаж
на камери, софтуер и
компютри за
изграждане на видеосистемата на ГКПП и
за оборудване на
оперативни
контролни центрове
на МВР и АМ за
наблюдение и анализ;

МВР
Агенция
„Митници”

Свързване на
системите за обзорно
и панорамно видеонаблюдение на ГКПП
с Интегрираната
комуникационна
система за
изпълнение на
дейностите на
Междуведомствения
координационен
център за
противодействие на
контрабандата и
контрол на
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

движението на
рискови стоки и
товари
(МКЦПККДРСТ),
създаден с ПМС № 89
от 16.04.2015 г.

Министерство на здравеопазването
101.

Изграждане и оборудване на
системи за видеонаблюдение
на конфликтните точки в
центровете за спешна
медицинска помощ и
лечебните заведения с
преобладаваща държавна
собственост

2018 г.

Контрол над
посегателствата върху
имущество публична
собственост, живота и
здравето на работещите
в системата на
здравеопазването

Изградени системи за
видеонаблюдение в
центровете за спешна
медицинска помощ и
лечебните заведения с
преобладаваща
държавна собственост

МЗ

МВР
ДАНС

МК

МВР
Органи на
местната власт

Министерство на културата
102.

Извършване на мониторинг на
охраната в обществените
музеи и обезпечаване с
видеонаблюдение

2018 г.

Засилване на
ефективността на
охранителната дейност
в музеите

Брой извършени
проверки
Брой обезпечени
експозиции и
фондохранилища
със системи за
видеонаблюдение и
техническа охрана на
регионални и
специализирани
археологически
обществени музеи
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Министерство на земеделието и храните
103.

Извършване на контрол по
изграждане и поддържане на
система за постоянно
видеонаблюдение на
обектите, в които постъпва,
преработва се или от които се
експедира дървесина

2016 – 2018г.

Недопускане на
постъпване, преработка
и експедиция на
незаконна дървесина

Брой извършени
проверки и взети
административни
мерки спрямо
нарушителите

ИАГ

ОДМВР
СДВР

ЦЕЛ: Координация при изграждането и експлоатацията на системите за видеонаблюдение.
Министерство на вътрешните работи
104.

Взаимодействие с частния и
публичния сектор и
използване на техните
ресурси/системи за
видеонаблюдение/ с оглед
подобряване способностите за
противодействие на битовата
престъпност

2016 – 2018г.

Подобряване на
сигурността и
намаляване на нивата на
престъпността в зоните
с изградено
видеонаблюдение

Брой изградени
интегрирани видео
системи с частния и
публичния сектор

ГДНП
ДКИС-МВР
НСОРБ

СДВР, ОДМВР,
Органи на местна
власт
Юридически лица

Министерство на финансите
105.

Координиране на
експлоатирането на системите
за обзорно и панорамно
видео-наблюдение на ГКПП

2016 – 2018г.

Денонощно
видеонаблюдение и
следене на възлови
места за контрол и
обработка на товаро и

Брой
административнонаказателни
производства или
дисциплинарни

Агенция
„Митници”
МВР

Други органи за
граничен контрол
по чл. 10 от
Наредбата за
граничните
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

пътнико-потоците на
територията на ГКПП

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

производства, които
са инициирани в
резултат на
осъщественото
видеонаблюдение или
при които са
използвани и записи
от
видеонаблюдението

Партньор
контролнопропускателни
пунктове

Национално сдружение на общините в Република България
106.

Разработване на Процедура и
правила за интегриране на
системите за
видеонаблюдение и
паралелното им използване от
органите на МВР и от
общините

Февруари
2017 г.

Осигуряване на
свързаност и
интегриране на
системите за
наблюдение паралелно в
пунктове на МВР и на
общината и пълноценно
използване на принципа
– „всеки реагира според
компетенциите си“

Разработени правила
и процедура

НСОРБ
МВР

Органи на
местната власт

Създадена съвместна
работна група

ЦЕЛ: Кадрово обезпечаване дейностите по превенция на престъпността.
Министерство на вътрешните работи
107.

Включване в бакалавърските
и магистърските учебни
планове на курсантите в
Академия на МВР на

2016 г.

Придобиване на
теоретични знания и
практически умения за
организиране и

Включени
дисциплини в
учебните планове

АМВР
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Номер
на
мярка

108.

109.

Дейности за изпълнение
дисциплини:
 “Превенция на
противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни лица”;
 “Превенция на
престъпността”
Обучение на служители на
МВР (курсове за
първоначално професионално
обучение, повишаване на
професионалната
квалификация и
професионална
специализация) по теми:
 “Превенция на
противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни лица”;
 “Превенция на
престъпността”
Провеждане на обучения на
курсанти, инспектори от
детските педагогически стаи и
полицейски и младши
полицейски инспектори по:
-националната програма
„Работа на полицията в
училищата”

Срок на
изпълнение
на
дейността

2016 – 2018г.

2016 - 2018 г.

Очаквани резултати

провеждане на дейности
по превенция и
корекция на
девиантното и
делинкветното
поведение на малолетни
и непълнолетни лица
Придобиване и
поддържане устойчиво
ниво на теоретични
знания и практически
умения за организиране
и провеждане на
дейности по превенция
и корекция на
девиантното и
делинкветното
поведение на малолетни
и непълнолетни лица
Бързо ориентиране в
проблемна ситуация
Задълбочаване на
съществуващите и
придобиване на нови
знания и умения от
бъдещите и настоящите
полицейски служители,
специфични за работата
с подрастващите в

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Брой обучени
служители на МВР в
курсове за
първоначално
професионално
обучение,
повишаване на
професионалната
квалификация и
професионална
специализация

АМВР

Брой обучени
курсанти, инспектори
от детските
педагогически стаи и
полицейски и младши
полицейски
инспектори по
отделните програми

АМВР

Партньор

Главни дирекции
на МВР
СДВР
ОДМВР
НПО
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на
мярка

110.

111.

Дейности за изпълнение
-координационен механизъм
за взаимодействие при работа
в случаи на деца, жертви или
в риск от насилие
-координационен механизмът
за рефериране и обгрижване
на случаи на непридружени
деца и деца – жертва на
трафик, завръщащи се от
чужбина
Провеждане на курсове за
актуализиране на
професионалната
квалификация
„Специализирано изслушване
на деца, жертви на насилие” .

Обособяване на звено и
изграждане на експертен
потенциал за работа по
превенция на престъпността

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

дейността им по ранна
превенция

2016 - 2018 г.

2016 – 2018г.

Развиване на
професионалната
компетентност на
полицейските
служители необходими
в работата им с деца,
жертви или в риск от
насилие и сексуална
експлоатация
Осъществява
изпълнение на мерките
в Плана на Националния
съвет по превенция на
престъпността от
компетентността на
МВР
Разработва програми и
проекти за превенция на
престъпността от

Брой обучени
служители

Обособено звено по
превенция на
престъпността

АМВР

НПО

МВР

Изпълнени мерки по
Плана на
Националния съвет по
превенция на
престъпността от
компетентността на
МВР

Стр. 46 / 48

Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

компетентността на
МВР
Осъществява
координация и
методически контрол
на превантивната
дейност в регионалните
структури на полицията

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Разработени и
изпълнени програми
и проекти по
превенция на
престъпността
Осъществен
методически контрол
на структурите на
полицията

Министерство на културата
112.

Изготвяне на съвместни
планове и дейности за
изпълнение на инициативи за
развитие на кадровия
потенциал и професионалната
квалификация на органите
включени в националната
система за опазване на
културното наследство

2016- 2018 г.

Подобряване на
работата и
координацията на МВР,
Прокуратурата, ДНСК,
общините и останалите
органи и институти
включени в
националната система
за опазване на
културното наследство

Изготвени планове и
осъществени
дейности за развитие
на кадровия
потенциал и
професионалната
квалификация на
органите

МК

МВР
Агенция
„Митници“
Прокуратура
ДНСК
Кадастър
Органи на
местната власт
музеи и др.

Министерство на финансите
113.

Кадрово обезпечаване на
експлоатирането на системите
за обзорно и панорамно
видеонаблюдение на ГКПП

2016 - 2018 г.

Осигуряване на
непрекъснатост на
процеса на
видеонаблюдение и на
високи професионални
стандарти

Брой обучени
служители за работа с
и поддръжка на
видео-системата на
локално ниво

МВР
Агенция
„Митници”

Други органи за
граничен контрол
по чл. 10 от
Наредбата за
граничните
контролно-

Стр. 47 / 48

Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на
дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение
Брой обучени
служители за работа с
и поддръжка на
видео-системата на
централно ниво

Отговорни институции
Водещ

Партньор
пропускателни
пунктове
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