Цели на Министерство на вътрешните работи за 2011 г.
Наименование на администрацията: Министерство на вътрешните работи

Цели за 2011 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2011 г./

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Противодействие 1. Интегрирана
1.1 Разкриване на престъпления, постоянен
1. Ограничаване
възможностите на
на организираната стратегия за превенция извършвани от лицата определени
организираната престъпност престъпност
и противодействие на като членове и лидери на ОПГ.
за придобиване и
корупцията и
легализиране на финансови
организираната
средства в големи и особено
престъпност
големи размери с неясен и
недоказан произход.

Подобряване на дейността по
противодействието на
организираната престъпност.

Минимизиране възможностите за
пране на пари

Намаляване на случаите на
измами свързани със скимиращи
устройства.

Увеличаване разкриваемостта на
предикатните престъпления,
свързани с прането на пари

1.3 Пресичане на инвестирането постоянен
на финансови средства,
придобити от престъпна дейност в
легалната икономика

Активно пресичане на
инвестирането на финансови
средства, придобити от
престъпна дейност.

Прозрачност при
осъществяването на
инвестиционните политики

2.1 Установяване, наблюдение и постоянен
разработване на лидери и лица от
престъпни групи или организации,
извършващи трафик на оръжие,
взривявания, отвличания, взимане
на заложници, поръчкови
убийства, подготовка за
терористични посегателства и
използващи насилствени методи

Установяване и документиране на
престъпна дейност на лица
занимаващи се с подготовка за
терористични посегателства и
използващи насилствени методи

Превантивни действие за
недопускане на терористични
действия

1.2 Установяване и
неутрализиране на ОПГ,
извършващи производство и
разпространение на скимиращи
устройства и фалшиви ЕПИ

2. Недопускане
извършването на
терористични действия на
територията на страната

Противодействие Национален доклад за
на тероризма
Дейност на Република
България за
противодействие на
тероризма в
изпълнение на
Резолюция 1373 (2001)
на Съвета за сигурност
на ООН за мерки, които
държавите членки на
ООН следва да
предприемат в борбата
с тероризма

Индикатор за целево състояние

постоянен
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Недопускане използването на
територията на страната за
подготовка и извършване на
терористични действия.

Изпълнение на дейностите от
Начионалния план за
противодействие на тероризма

Оптимизиране организацията на
дейността на службите за
противодействие на тероризма и
подобряване координацията,
взаимодействието и обмена на
информация

Укрепване на информационните
позиции в истратегически
важните райони

Противодействие Национална стратегия 3. 1 Ограничаване на
постоянен
на организираната за борба с наркотиците криминалните пазари, свързани с
престъпност
2009 г.
трафик, производство и
разпространение на наркотици

Установяване и неутрализиране
на лицата, разпространяващи
наркотици.

Изпълнение на Национална
стратегия за борба с
наркотиците 2009 г.

постоянен
3. 2 Противодействие на
престъпления, свързани с
организирането на он-лайн хазарт,
игри и търговия. Адекватно
противодействие на кражбата на
лични данни, банкова
информация, на компютърни
измами и на детската
порнография

Намаляване случаите на детска
порнография.

Засилване на превантивната
дейност с акцент въхру
подрастващите

2. 2 Установяване и пресичане на постоянен
връзки на местни структури на
организираната престъпност с
лица, принадлежащи към
международни престъпни
структури
2. 3 Разкриване и пресичане на
опитите за използване на
територията и гражданите на
България за оказване на
логистична подкрепа на лица и
групи, свързани с терористична
дейност
3. Противодействие на
трафика и разпространение
на наркотици, компютърни
престъпления, трафик на
хора.

Интегрирана стратегия
за превенция и
противодействие на
корупцията и
организираната
престъпност

3. 3 Наблюдение и разработване
на лидери и лица от престъпни
групи или организации,
извършващи трафик на хора
4. Противодействие на
корупцията

Индикатор за целево състояние

Гарантиране на
правов ред в
страната

Национална стратегия 4. 1 Ускоряване на разследването
за противодействие на за пране на пари срещу лидерите
и участниците в ОПГ
корупцията, приета с
Решение №
671/01.10.2001 г.

постоянен

постоянен

Подобряване защитата на
правата върху интелектуалната и
индустриална собственост.

Установяване и документиране на
престъпна дейност на лица
изршващи трафик на хора

Подобряване работата с НПО и
партньорските служби

Ефективност на съвместните
екипи и резултат от работата им.
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Индикатор за целево състояние

Интегрирана стратегия
за превенция и
противодействие на
корупцията и
организираната
престъпност.

4. 2 Повишаване резултатността в постоянен
борбата с корупцията с акцент
върху служителите на МВР,
органите на централна и местна
власт.

Намаляване случаите на
корупция

Повишаване на контрола в
уязвимите за корупционен натиск
сфери

5. Противодействие на
икономическата престъпност,
с акцент върху измамите със
средства от републиканския
бюджет и със средства от
структурните и кохезионния
фонд на Европейския съюз.

Противодействие Национална стратегия
за противодействие на
на
конвенционалната престъпността
престъпност и
опазване на
обществения ред

5. 1 Фокусиране на превантивната постоянен
дейност и оперативноиздирвателните ресурси за
разследване на измамите с ДДС,
престъпленията в здравната и
осигурителната системи,
злоупотребите със средства,
предназначени за справяне с
бедствия, аварии и кризи, както и
срещу престъпленията, свързани с
фондове на ЕС

Намаляване дяла на сивия
сектор в икономиката

Ефективност при разкриване
злоупотреби със средсва от
републиканския бюджет и
Европейския съюз.

6. Опазване на обществения
ред и противодействие на
престъпността с насочване
на усилията към: малките
населени места, курортните и
туристически комплекси,
опазване на
селскостопанското
имущество, социално
уязвими и рискови общности.
Осигуряване на обществения
ред и сигурност при
провеждане на масови
мероприятия

Противодействие Национална стратегия
за противодействие на
на
конвенционалната престъпността
престъпност и
опазване на
обществения ред

6. 1 Планиране от ГДКП и ГДОП на
мерки за противодействие на
посегателствата срещу
собствеността и увеличаване на
полицейското присъствие

Недопускате на противоправни
прояви и грубо нарушаване на
обществения ред.
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7. Противодействие на
тежките престъпления срещу
личността с акцент върху
противодействието на
убийствата, опитите за
убийства и изнасилванията

8. Активна превенция на
престъпленията срещу
собствеността на гражданите
с акцент върху кражбите,
грабежите и
противозаконното отнемане
на МПС

Противодействие
на
конвенционалната
престъпност и
опазване на
обществения ред

Противодействие
на
конвенционалната
престъпност и
опазване на
обществения ред

Индикатор за целево състояние

6. 2 Обезпечаване на сигурността постоянен
и обществения ред в курортните
комплекси и селища през летния
туристически сезон 2011 г. и
зимния туристически сезон

Осигуряване обществения ред и
сигурността на гражданите в
курортните комплекси

Намаляване ръста на
посегателствата срещу чужденци
в курортните комплекси

6. 3 Планиране, организиране и
провеждане на дейности по
опазване на селскостопанската
продукция през 2011 г. от
престъпни посегателства

Опазване на селскостопанската
продукция през 2011 г.

Намаляване на престъпността в
хода на прибирането на
селскостопанската продукция.

7. 1 Създаване на съвместни
постоянен
работни екипи с участието на
служители на ГДБОП, ГДОП,
СДВР и ОДМВР за работа по найважните случаи в национален
мащаб за ограничаване на
убийствата, опитите за убийства и
изнасилванията

Създаване и поддържане на
екипен принцип на работа за
важни случаи в национален
мащаб

Екипен принцип на работа и
увилачане на информационния
обмен между структурите на МВР

7. 2 Усъвършенстване на работата постоянен
за ефективно прилагане на
проблемно -ориентирания подход
в борбата срещу престъпността и
охраната на обществения ред и
постигане на ефективни резултати
по прилагане на модела
”Полицията в близост до
обществото”

Прилагане на проблемно
ориентирания подход в борбата
срещу престъпността и охрана на
обществения ред

Прилагане на модела
”Полицията в близост до
обществото”

8. 1 Повишаване ефективността на постоянен
дейността по противодействие на
престъпленията срещу български
и чуждестранни граждани по
главните пътища и
автомагистралите от
републиканската пътна мрежа.

Повишаване сигурността на
български и чужди граждани по
главните пътища и
автомагистралите от
републиканската пътна мрежа

Намаляване броя на
посегателствата срещу
чудестранни граждани

постоянен
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9. Повишаване
Повишаване
ефективността на
ефективността на
разследване на производство разследване

9. 1 Повишаване качеството на
досъдебното производство

10. Пресичане на незаконната Иницииране на
законодателни
търговия с черни и цветни
промени за
метали
успешно
противодействие
на престъпността

10. 1 Тотално ограничение за
постоянен
физически лица да търгуват с
рискови номенклатури отпадъци от
черни и цветни метали

Законодателни промени в
текущата нормативна база

Свеждане до минимум на
предпоставките за кражби на
черни и цветни метали.

10. 2 Изнасяне на площадките за постоянен
изкупуване на територии,
определени от устройствените
правилници за складови дейности
с въвеждане на 24-часово видео
наблюдение

Законодателни промени в
текущата нормативна база

Свеждане до минимум на
предпоставките за кражби на
черни и цветни метали.

11. 1 Санкции за водачи, които
управляват МПС с поставени
знаци, представляващи „пасивна
маркировка”

Законодателни промени в
текущата нормативна база

Премахване на практиките по
маркиравки на автомобилите.

Покриване на критериите за
присъединяване към Шенген.

Изпълнение на техническите
критерии за присъединяване към
Шенген.
Прилагане на най-добрите
практики в Шенген

11. Прекратяване на трайно
наложени практики по
налагане на задължително
изискване от страна на
застрахователи за поставяне
на „пасивни маркировки”,
представляващи знаци,
стикери или други знаци
върху МПС.

Иницииране на
законодателни
промени за
успешно
противодействие
на престъпността

Стратегия за
12. Гарантиране сигурността Сигурност на
интегрирано гранично
на външните граници чрез
границите и
ефективен граничен контрол присъединяване управление
на Р България към
Шенгенското
пространство

12. 1 Прилагане на най-добрите
практики на държавите членки и
успешно изпълнение на всички
необходими действия,
произтичащи от препоръките в
докладите за оценка по Шенген на
Р България

постоянен

постоянен

Качествено разследване
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Постановление на МС
№ 320/27.12.2010 г. за
одобряване
финансирането на
проекти, свързани с
изпълнението на
неотложни мерки за
присъединяването на
Република България
към Шенгенското
пространство
Решение №
940/27.12.2010 г. за
одобряване на План за
действие по
изпълнение на
неотложни мерки във
връзка с
присъединяването на
Република България
към Шенгенското
пространство
План на ГДГП за пълно
прилагане на
разпоредбите на
достиженията на
правото от Шенген в
област “Граници” за
периода 2009 г. - март
2011 г.

12. 2 Гарантиране на сигурността
на външните граници чрез
осъществяване на ефективен
граничен контрол за
противодействие на незаконната
миграция, предотвратяване
трафика на хора и контрабандата
на наркотични вещества, оръжия,
ядрени материали и други
източници на йонизиращи
лъчения, както и други
престъпления свързани с охрана
на границата

12. 3 Въвеждане и прилагане на
нови оперативно-тактически мерки
(компенсиращи мерки) след
отпадане на граничния контрол по
вътрешните граници при спазване
на принципа за свободно
движение на лица и стоки

Покриване в пълна степен на
изискванията за сигурност на
граничния контрол и наблюдение
на външни сухоземни граници

Индикатор за целево състояние
Изпълнение на техническите
критерии за присъединяване към
Шенген.
Прилагане на най-добрите
практики в Шенген

Прилагане на най-добрите
практики в Шенген.
Кадрово укрепване на ГДГП
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текущо
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Сигурност на
13. Прилагане на найдобрите Шенгенски практики границите

План на ГДГП за пълно
прилагане на
разпоредбите на
достиженията на
правото от Шенген в
област “Граници” за
периода 2009 г. - март
2011 г.

Индикатор за целево състояние

12. 4 Усъвършенстване и
модернизиране на използваната
инфраструктура и въвеждане на
нови технически средства и
технологии за граничен контрол,
чрез изпълнение на програми и
дейности финансирани от ЕС,
Световната банка и националния
бюджет

Покриване на критериите за
присъединяване към Шенген

Покриване на техническите
критерии за присъединяване към
Шенген

12 5 Реализиране на Концепцията
за въздушното наблюдение на
държавната граница на Р
България за осигуряване на
ефективен граничен контрол и
гарантиране сигурността на
външните шенгенски граници

Покриване на критериите за
присъединяване към Шенген

Пълно развръщане на
въздушния компонент за
сигурност на границата

12. 6 Осигуряване на достатъчен
брой персонал с висока
професионална подготовка за
извършване на ефективен
граничен контрол

Укрепване на административния
капацитет

13. 1 Осъществяване на активно постоянен
международно сътрудничество с
аналогичните служби на
държавите членки и трети страни.
Ефективно използване на
инструментите на международното
оперативно полицейско
сътрудничество

Подобряване обмена на
информация с партньорските
служби

13. 2 Изготвяне и реализиране на
Стратегия за развитието на
Гранична полиция след
присъединяването на Р България
към Шенгенското пространство

Приемане на стратегия за
развитието на граничната
полиция
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Дейности

Срок
/месец през
2011 г./

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за целево състояние

13. 4 Подобряване на
взаимодействието и директната
комуникация между структурите на
МВР и междуведомственото
сътрудничество в областта на
граничния контрол на базата на
разработените планове за
взаимодействие

Повишаване на ефективността
на граничния контрол

14. Запазване на
Безопасност на
тенденцията за намаление на движението по
пътищата
жертвите от
пътнотранспортните
произшествия

постоянен
14. 1 Внедряване на
положителните Европейски
практики за контрол, подобряване
на координацията между службите
на пътната полиция между
страните на Европейския съюз и
участие в провежданите контролни
акции от ТИСПОЛ в страните на
Европейския съюз

Запазване на нивата от 2010 г. и
намаляване на
пътнотранспортните
произшествия

15. Повишаване на
Безопасност на
ефективността на
движението по
административно правната, пътищата
контролната и превантивна
дейност по безопасността на
движението

15. 1 Внедряване в експлоатация
на подсистема „Административнонаказателна дейност” към АИСКАТ

Увеличаване на събираемостта
при налагане на
административни наказания при
нарушаване на ЗДвП

15. 2 Иницииране изменения и
допълнения в нормативната база
по отношение установяване
употребата на наркотични
вещества от водачите на МПС

постоянен

Намаляване на
пътнотранспортните
произшествия причинени от
водачи намиращи се под
влиание на наркотични вещества

Цели за 2011 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2011 г./

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

15. 3 Провеждане на Национални постоянен
кампании за повишаване
информираността и отговорността
на обществеността по проблемите
на безопасността на движението

Намаляване на
пътнотранспортните
произшествия и броя на
загиналите и ранените граждани

Индикатор за целево състояние

Цели за 2011 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2011 г./

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Разработване на стратегия

15. 4 Разработване на стратегия за
контролната дейност на пътна
полиция за периода 2011-2020г. в
съответствие с Европейските
директиви, положителни практики

16. Повишаване на
способностите за
осигуряване на пожарна
безопасност и защита на
населението при пожари,
бедствия и извънредни
ситуации

Пожарна
безопасност и
защита на
населението

Индикатор за целево състояние

Повишаване на качеството при
изпълнение на основните задачи
и дейности на органите за
пожарна безопасност и защита на
населението

Регламентиране на действията
по осигуряване на пожарна
безопасност и защита на
населението с подзаконова
нормативна уредба

постоянен

Качествени и ефективни услуги
при пожари, инциденти, бедствия
и други извънредни ситуации.

Запазване на нивата от 2010 г.и
намаляване на броя на пожарите
и произшествията

16. 3 Утвърждаване и развитие на постоянен
превенцията чрез поддържане на
способности за осъществяване на
ефективен държавен
противопожарен контрол,
повишаване на подготовката на
органите на изпълнителната и
местна власт, физически и
юридически лица, за реагиране и
управление при пожари, бедствия
и други извънредни ситуации

Координация между органите на
изпълнителната и местната власт
при пожари, бедствия и други
извънредни ситуации

Кооридинирани действия на
овластените от закона
институции, за действие при
пожари и бедствия

16. 1 Привеждане на
подзаконовата нормативна уредба
в съответствие със ЗИДЗМВР и
правилника за неговото прилагане

16. 2 Поддържане на адекватна
услуги при пожари, инциденти,
бедствия и други извънредни
ситуации

Цели за 2011 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2011 г./

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

17. Увеличаване на нивото на
защита на населението и
обектите от критичната
инфраструктура при пожари,
бедствия и други извънредни
ситуации чрез прилагане на
ефективни превантивни
мерки

Пожарна
безопасност и
защита на
населението

постоянен
17. 1 Изграждане на активна
гражданска позиция на
подрастващите и населението и
подготовка за предотвратяване на
пожари, бедствия и извънредни
ситуации

17. 2 Подобряване нивото на
административно обслужване на
гражданите
18. Развиване на капацитета
за ефективно участие в
мисии за овладяване на
последствията от кризи и
бедствия в рамките на ЕС и
при оказване подкрепа на
други държави

Пожарна
безопасност и
защита на
населението

постоянен

Индикатор за целево състояние

Информационни кампании
насочен икъм подрастващите

Активна гражданска позиция на
населението по отношение
превенцията за защита при
бедствия

Подобряване нивото на
административно обслужване на
гражданите

Подобряване качеството и
бързината при на
административно обслужване на
гражданите
Формиране и поддържане в
готовност за използване на
мозули от силите за участие в
мисии на ЕС

18. 1 Развитие и усъвършенстване постоянен
на научноприложната,
изследователската и изпитателна
дейност в областта на
превенцията и защитата от
пожари, бедствия и други
извънредни ситуации

Подобряване на международното
сътрудничество в областа на
кризи и бедствия

постоянен
18. 2 Оптимизиране и
усъвършенстване на системата за
управление, повишаване на
професионалното обучение на
служителите

Подобряване нивото на
административния капацитет

Целеви обучения на
служителите

18. 3 Продължаване изграждането
и повишаване готовността на
Единната спасителна система
(ЕСС) за защита на населението и
националното стопанство при
бедствия и други извънредни
ситуации.

Поддържане на Единната
спасителна система (ЕСС)

Ефективно реагиране при
пожари, бедствия и други
извънредни ситуации

Цели за 2011 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2011 г./

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

19. Пренасочване на
номерата за спешни
повиквания 150, 160 и 166
към ЕЕНСП 112, съгласно
Решение на МС
367/3.06.2010г.

Развитие на
националната
система на
ЕЕНСП 112

19. 1 Планиране на дейността и
последователно пренасочване
номера за спешни повиквания 150,
160 и 166 към ЕЕНСП 112

20. Повишаване качеството
на предоставяната услуга

Развитие на
националната
система на
ЕЕНСП 112

20. 1 Повишаване качеството на
обслужване на спешните
повиквания към ЕЕНСП 112, чрез
технологично развитие на
системата

Индикатор за целево състояние

Последователно пренасочване
номера за спешни повиквания
150, 160 и 166 към ЕЕНСП 112

Последователно пренасочване
номера за спешни повиквания
150, 160 и 166 към ЕЕНСП 112
при съхраняване на
възможността за оказване
помощ на гражданите

Предоставяне на качествена
услуга

Усъвършенсване и развитие на
националната система на
ЕЕНСП 112

постоянен
20. 2 Развитие на
Геоинформационната система
(осигуряване на карти с адреси за
всички населени места, обекти и
т.н.);

Развитие на
Геоинформационната система

Повишаване оперативността и
избягване на дублирането на
сили и средства при оказване на
помощ на гражданите

20. 3 Популяризиране на ЕЕНСП постоянен
112 сред гражданите на страната и
чуждестранните граждани
пребиваващи на територията, чрез
рационално използването на
различни форми за информиране

Информиране на гражданите за
ЕЕНСП 112

Популяризиране на ЕЕНСП 112
определяне на лице (популявна
личност) на кампанията

постоянен

Цели за 2011 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец през
2011 г./

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

21. Продължаване на
обучението за крайни
потребители по НШИС

Подобряване на
административния
капацитет

22. Професионално обучение Подобряване на
с практическа насоченост на административния
капацитет
разследващите органи в
структурите на МВР

23. Чуждоезиково обучение
на служителите от МВР

Подобряване на
административния
капацитет

Индикатор за целево състояние

21. 1 Провеждане на обучение на
служителите на ГДГП,
служителите извършващи
патрулно-постова дейност и
служителите от ОДЦ и ОДЧ за
практическите аспекти на работата
по сигналите в АИС ИД - НШИС

Укрепване на административния
капацитет

Брой обучени слежители

22. 1 Провеждане на обучения на
служителите на ОДМВР за
инструментите на полицейското
сътрудничество и практическото
им прилагане.

Повишаване качеството на
полицейската деноста

Повишаване ефективността в
протиродействието на
престъпността и ООР

22. 2 Актуализация на
професионалната квалификация и
повишаване специализацията на
разследващите органи в
структурите на МВР

Укрепване на административния
капацитет

Укрепване на административния
капацитет

23. 1 Повишаване на
чуждоезиковата подготовка на
служителите от МВР

Изграждане на и укрепване на
административния капацитет

Повишаване качеството в
дейността на структурита по
отношение взаимодействие с
партньорските служби

