Проект!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ...
от ................... 2022 година

ЗА изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от
2014 г. (Обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г., изм. бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г.,
бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г., бр. 70 и 97 от 2018 г., бр. 12, 47 и 85 от 2019 г., бр. 48 и 99 от 2020
г., бр. 20, 27 и 31 от 2021 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 3:
„3. дирекция „Анализ и политики“ (ДАП);“.
2. В ал. 2, т. 1 се изменя така:
„1. дирекция „Координация и административно обслужване“ (ДКАО);“.
§ 2. Създава се нов чл. 84а:
„Чл. 84а. Дирекция „Анализ и политики“:
1.
подпомага министъра на вътрешните работи при разработването на стратегически
приоритети, програми, цели и задачи, които са свързани с дейността на министерството;
2.
организира и участва в стратегическото планиране и осъществява мониторинг,
методическо ръководство и контрол по изготвянето и отчитането на стратегически документи от
структурите на МВР;
3.
участва в разработването, координира и отчита стратегии, програми, планове и
мерки на министерството, както и други национални стратегически документи за осъществяване
на политиките на МВР;
4.
разработва и отчита изпълнението на приоритетите и дейностите на МВР, които са
включени в Програмата на правителството;
5.
разработва ежегодните цели за дейността на МВР по чл. 33а от Закона за
администрацията, осъществява мониторинг и отчет за тяхното изпълнение;
6.
подпомага ръководството на МВР при участието в консултативни съвети по чл. 21
от Закона за администрацията;

7.
изготвя периодични отчети и годишен доклад за дейността на МВР по чл. 63 от
Закона за администрацията;
8.
събира, обработва, систематизира и анализира информация по основните дейности
на МВР за подпомагане на ръководството на министерството при осъществяване на политиките,
както и за външни потребители;
9.
осъществява обмен на информация и взаимодейства с други държавни органи,
органи на местното самоуправление и неправителствени организации по политиките на
министерството;
10.
изготвя стратегически и тематични анализи;
11.
координира и подпомага статистическата дейност в структурите на МВР;
12.
изготвя статистика за състоянието на престъпността в страната за вътрешни и
външни потребители;
13.
поддържа в готовност за използване Ситуационния център на МВР и организира
дейността му;
14.
осъществява методическо ръководство и помощ на структурите на МВР по
направление на дейността си.“.
§ 3. Член 96а се изменя така:
„Чл. 96а. Дирекция „Координация и административно обслужване“:
1.
осъществява координация между структурите на МВР при изпълнение на задачи,
възложени от ръководството на МВР;
2.
осигурява координация при взаимодействие на ръководството на МВР с други
органи на държавна власт и юридически лица;
3.
обезпечава експертно и технически работата на съвети, комисии и работни групи
по разпореждане на ръководството на МВР;
4.
организира, координира и участва в изпълнение на задачи, свързани с изготвяне
на обобщени становища, информации, справки и отговори, утвърждавани от ръководството на
министерството по документи на държавни органи, граждани, физически и юридически лица;
5.
приема, обработва и препраща до компетентните органи на МВР или до други
компетентни органи получените жалби, сигнали и предложения, адресирани до ръководството
на МВР;
6.
изисква информация и становища по постъпили сигнали и предложения и изготвя
отговори от името на ръководството на МВР;
7.
организира функционирането на приемната за граждани на МВР;
8.
организира и подпомага личния прием на министъра и заместник-министрите;
9.
организира и осъществява деловодното обслужване на ръководството на МВР, на
структури, звена и длъжности, пряко подчинени на министъра на вътрешните работи или на
главния секретар, в които няма изградени звена за деловодно обслужване, на дирекции от
общата и специализирана администрация, в които също няма изградени звена за деловодно
обслужване;
10.
подпомага министъра на вътрешните работи в качеството му на ръководител на
организационна единица и осъществява дейността по защита на класифицираната информация,
като организира и контролира спазването на изискванията за защита на класифицираната
информация в организационната единица с ръководител министърът на вътрешните работи;

11.
организира, ръководи и осъществява дейността на регистратурите за национална
класифицирана информация, за класифицирана информация на Европейския съюз и за
класифицирана информация на НАТО в организационната единица е ръководител министърът
на вътрешните работи;
12.
разработва общи изисквания за организационните единици в МВР и
вътрешноведомствени документи в областта на документалната, физическата и индустриалната
сигурност на класифицираната информация;
13.
подпомага административния секретар на МВР при осъществяване на дейността
му по чл. 34б, ал. 1 и 2 от Закона за МВР;
14.
осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 4. Постановлението влиза в сила от 27 юни 2022 г.
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