Цели на Министерство на вътрешните работи за 2010 г.
Nr.

Цели

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

1. Противодействие и
превенция на корупцията
по високите етажи на
властта. Ограничаване и
недопускане на
корупционни практики в
централната и местната
власт.

Гарантиране на
правовия ред в
страната.

2. Ефективно
Гарантиране на
противодействие на
правовия ред в
престъпността с акцент
страната.
върху организираната
престъпност и корупцията.
Пресичане и ограничаване
възможностите за действие
на организираните
престъпни групировки,
както и прекъсване на
връзката им с
политическите партии и
властта.

1. Интегрирана
стратегия за
превенция и
противодействие на
корупцията и
организираната
престъпност
2. График за действие
по показателите за
напредък в областта
на организираната
престъпност и
корупцията

1. Интегрирана
стратегия за
превенция и
противодействие на
корупцията и
организираната
престъпност
2. План за действие за
превенция и
противодействие на
организираната
престъпност през
2010 г.
3. Национална

1.1 Повишаване резултатността
в борбата с корупционните
престъпления с акцент върху
служители на МВР, органи на
централната и местна власт.

Индикатор за целево
състояние

Намаляване на случаите на
корупция.

Повишаване на контрола в
уязвимите за корупционен
натиск сфери.

1.2 Целенасочено повишаване
на специализираното обучение
за повишаване подготовката на
служителите за усвояване на
съгласно
най-добри практики в областта
утвърден
график
на противодействието на
организираната престъпност и
корупцията.

Изграждане на адекватен
административен и оперативен
капацитет за противодействие
на корупцията.

Усъвършенстване на
системата в МВР за борба с
корупцията.

1.3 Мобилност и ротация на
служителите в особено
чувствителните към
корупционен натиск сфери на
работа в МВР.

Превенция срещу евентуално
корупционно поведение и
намаляване случаите на
корупция.

Последващо прилагане на
ротационен принцип на
работа на ГКПП и в други
структури.

Подобряване на дейността по
противодействие на
организираната престъпност.

Изготвяне на щат и
структура на дирекцията.

Ограничаване извършването
на престъпна дейност от
лицата от активния
криминален контингент.

Контрол върху лицата от
активния криминален
контингент.

2.1 Укрепване на
административния капацитет
на ГДБОП.
2.2 Привеждане в известност на
лидери и активни участници в
организирани престъпни групи,
както и на лица от активния
криминален контингент, с цел
недопускане извършването на
престъпна дейност.
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постоянен

постоянен

м. април

постоянен

Nr.

Цели

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

3. Национална
стратегия за борба с
наркотиците 2009

2.3 Разработване на система от
криминологични индикатори за
разпознаване на организираната
престъпност и мониторинг на
криминалната среда,
включително поява на нови
заплахи и рискове.
2.4 Системен анализ на
рисковете, заплахите,
състоянието и динамиката на
организираната и тежката
престъпност.

2.5 Засилване работата на
съвместните екипи между МВР,
ДАНС и Прокуратурата за
активно и постоянно
противодействие на
организираната престъпност и
корупцията.
2.6 Ограничаване на връзките
между лидери и членове на
организирани престъпни групи
с политическите партии,
изпълнителната, съдебната и
местната власт.
2.7 Активно противодействие и
ограничаване на възможностите
за трафик, разпространение,
производство и търговия на
наркотици.
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Индикатор за целево
състояние

Мониторинг на криминалната
среда.

Приемане и въвеждане на
системата в практиката.

Подобряване на
информационно-аналитичната
шестмесечен и дейност и оценка на
провежданите мероприятия по
годишен отчет
основни направления на
дейност.

Изготвяне на периодични
анализи.

м. април

постоянен

Намалена активност и поле за
действие на организираните
престъпни групи и
противодействие на
корупцията.

Брой сформирани
съвместни екипи и резултат
от работата им.

Пресичане на престъпни
връзки между ОПГ и органи на
държавната и местната власт.

Провеждане на
разследвания по подозрения
за връзки и влияние между
ОПГ и органи на
държавната и местната
власт.

Намаляване на
престъпленията, свързани с
наркотици.

Изпълнение на задачите от
Националната стратегия за
борба с наркотиците.

постоянен

постоянен

Nr.

Цели

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

2.8 Противодействие на
тероризма.
Участие в структурите на
Съвета на ЕС за координиране
усилията на правоприлагащите
органи на Съюза по
противодействие на тероризма.

2.9 Активно противодействие
на случаите на отвличания,
взривявания, заплахи и други
форми на принуда.

2.10 Противодействие на
трафика на хора, издирване на
жертви на трафика и тяхното
реинтегриране в обществото.

постоянен

постоянен

постоянен
м. април за
разработване на
програмата

2.11 Противодействие на
прането на пари.
м. април
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Индикатор за целево
състояние

Недопускане използването
територията на страната за
подготовка и извършване на
терористични действия.
Оптимизиране организацията
на дейността на службите за
противодействие на тероризма
и подобряване координацията,
взаимодействието и обмена на
информация.

Изпълнение на дейностите
от Националния план за
противодействие на
тероризма.

Намаляване на случаите на
отвличания, взривявания,
заплахи и други форми на
принуда.

Предотвратяване и
разкриване на
престъпления, свързани с
с отвличания, взривявания,
заплахи и други форми на
принуда.

Ефективно противодействие на
трафика на хора и издирване
на жертви на трафик.
Повишаване на
административния капацитет.

Подобряване
координацията между
компетентните органи и
организации по
противодействие трафика
на хора.
Разработване на програма за
усвояване на добрите
практики от Наръчника за
разследване на трафика на
хора.

Ефективно противодействие на
прането на пари. Повишаване
на административния
капацитет.

Разработване на програма за
усвояване на добрите
практики от Наръчника за
разследване на прането на
пари.

Nr.

Цели

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

2.12 Засилване превенцията
върху високотехнологичните
престъпления и измамите със
самоличност.
2.13 Ефективно използване на
механизмите за международно
полицейско сътрудничество за
противодействие на
трансграничната организирана
престъпност.

2.14 Използване възможностите
на INTERPOL, EUROPOL,
EUROJUST и националните
разузнавателни,
контраразузнавателни и
полицейски служби за
противодействие на
организираната престъпност.
3. Повишаване доверието в
България като коректен
потребител на
еврофондовете чрез
пресичане на
злоупотребите с тях.

Възстановяване
на доверието на
европейските
партньори към
страната, с цел
активизиране
финансирането
по европейските
фондове.

3.1 Създаване на обособени
постоянно действащи
специализирани звена между
МВР, прокуратурата и други
компетентни органи за
разследване на престъпления за
злоупотреби със средства по
програми на ЕС.
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Индикатор за целево
състояние

Подобрена защита на правата
върху интелектуалната и
индустриална собственост.

Постигнати конкретни
резултати.

Утвърждаване на българските
полицейски структури като
надежден партньор на
европейските структури в
противодействието на
трансграничната организирана
престъпност.

Увеличаване броя на
съвместните операции и
информационния обмен.

Проведени международни
операции и обмен на
информация.

постоянен

Подобряване на
трансграничното
сътрудничество за
противодействие на
организираната престъпност.

Създадени съвместни екип
и резултати от дейността
им.

м. юли

Повишаване ефективността и
бързината на разследване на
престъпления за злоупотреби
със средства по програми на
ЕС.

постоянен

постоянен

Nr.

Цели

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

3.2 Контрол на дейността
свързана с превенцията на
измамите, злоупотребите,
неефективното управление или
използване на средства на ЕС.

Осъществяване на ефективен
оперативен контрол върху
проекти, реализирани по линия
на ЕС.

Засилване на
координацията в България
между всички институции и
дейности, свързани със
защитата на финансовите
интереси на общността.
Подобряване на
комуникацията и
информационния обмен на
национално ниво с OLAF и
неговите институциипартньори.

Подобряване на
координацията и
информационния обмен във
връзка с превенцията и
противодействието на
правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на
Европейските общности.

Изготвен щат и структура.

Повишаване на доверието на
гражданите към полицейската
дейност. Активизиране
съпричастността на
гражданите към
предотвратяване и разкриване
на противообществени прояви.

Повишаване на
разкриваемостта на
криминалните
престъпления.
Установяване и
отстраняване
предпоставките за
несигурност и страх у
хората.

шестмесечен и
годишен отчет

3.3 Подобряване на
административния капацитет
на Дирекция "АФКОС".
м. юли

4. Осигуряване защита на
гражданите и тяхното
имущество чрез
разширяване и
усъвършенстване формите
на превантивна дейност на
органите на МВР.

Гарантиране на
правовия ред в
страната и
активно
противодействие
на общата
престъпност.

1. Стратегия
"Полицията в близост
до обществото"
2. Национална
стратегия за
подобряване
безопасността на
движението по
пътищата на
Република България

4.1 Подобряване на
взаимодействието между
полицията и обществото и
обединяване на усилията срещу
престъпността чрез прилагане
на интегрирания модел
“Полицията в близост до
обществото”.
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постоянен

Индикатор за целево
състояние

Nr.

Цели

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

през периода 2007 2010 г.

4.2 Утвърждаване на
превенцията като основен
инструмент за противодействие
на престъпността.

Намаляване ръста на
престъпността на територията
на страната. Осигуряване на
обществен ред и сигурност на
гражданите.

постоянен

4.3 Повишаване ефективността
на разкриване и разследване на
престъпления.

Ограничаване и намаляване на
престъпленията
срещу
шестмесечен и
личността
и
собствеността
на
годишен отчет
гражданите.

4.4 Използване потенциала на
обществото и държавните
институции за противодействие
на престъпността.

Повишено обществено доверие
в институциите. Подобряване
механизма на сътрудничество
между държавните
институции, гражданското
общество и
неправителствените
организации за
противодействие на
престъпността и гарантиране
на правовия ред.

постоянен
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Индикатор за целево
състояние
Реализиране на добри и
устойчиви решения за
повишаване сигурността на
гражданите и обществения
ред съвместно с органите на
местната власт,
неправителствени
организации, училища,
читалища,
бизнесорганизации и др.
Организиране и провеждане
на обучение на
ръководители на рискови
обекти (училища, детски
градини и др.) за действие
при различни по характер
кризисни ситуации.

Конкретни резултати по
разкриваемостта на
престъпления.
Активизиране дейността на
Държавно-обществената
комисия по въпросите на
противодействието на
престъпността.

Nr.

Цели

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

4.5 Засилване на контрола за
изпълнение на Закона за
движение по пътищата и
Правилника за неговото
приложение, с цел намаляване
на пътнотранспортните
произшествия и на загиналите и
ранени граждани.

4.6 Внедряване в редовна
експлоатация на АИС “КАТ”,
подсистеми “Отчет и анализ на
пътнотранспортни
произшествия” и
“Административно-наказателна
дейност”.
4.7 Изграждане на
информационна система
“Патрулно-постова дейност и
териториална полиция”.

4.8 Разработване и внедряване
на Единен автоматизиран
регистър по Закона за контрол
над взривните вещества,
огнестрелните оръжия и
боеприпаси, чрез въвеждане на
холандската информационна
система “Верона”.
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Намаляване на загиналите и
ранени граждани при
пътнотранспортните
произшествия.

Извършване на постоянни
проверки за спазване на
ЗДвП. Вземане на
превантивни мерки за
недопускане на ПТП на
местата с концентрация на
ПТП. Организиране и
провеждане на
специализирани операции
за контрол по спазване на
ЗДвП.

Подобряване
административното
обслужване на гражданите и
предоставяне на услуги по
електронен път.

Внедрени в редовна
експлоатация системи.

Оптимизиране на дейността по
опазване на обществения ред,
охраната на масови
мероприятия и борбата с
безредици.

Изградена система.

Подобряване на контрола над
дейността по търговията и
разпространението на взривни
вещества, огнестрелно оръжие
и боеприпаси.

Разработен Единен
автоматизиран регистър по
ЗКВВООБ.

постоянен

м. декември

м. декември

м. декември

Индикатор за целево
състояние

Nr.

Цели

Стратегически
цели

5. Повишаване
Защита на
възможностите на
живота, здравето
структурите на МВР за
и имуществото
защита на живота и
на населението.
здравето на населението и
имуществото при бедствия,
пожари и други
извънредни ситуации.

Стратегически
документи

Дейности

5.1 Разработване на Концепция
за развитие на системата за
управление на МВР при кризи,
бедствия и други извънредни
ситуации.

5.2 Провеждане на превантивни
дейности за повишаване
готовността на МВР за
намаляване на негативните
последствия от бедствия,
пожари и други извънредни
ситуации върху населението и
околната среда.

Срок

м. ноември

постоянен

5.3. Повишаване подготовката
на органите на изпълнителната
власт за овладяване на кризи,
бедствия и други извънредни
ситуации.
м. юни
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Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за
текущо
състояние
Оптимизиране на дейността на Създаване на
структурите на МВР по обмен организация
на информация, управление и за
координация при овладяване разработване
на различни по характер кризи, на
бедствия и други извънредни концепцията.
ситуации.

Индикатор за целево
състояние
Разработена и съгласувана с
основните структури на
МВР концепция.
Изготвяне на програма за
реализиране на
концепцията.

Създаване на допълнителна
организация за повишаване
готовността на структурите на
МВР за действия при:
- горски и полски пожари през
летния период и при
прибиране на реколтата;
- снегонавяване и
обледеняване;
- обилни валежи и интензивно
снеготопене.

Изготвяне на указания за
повишаване готовността на
структурите на МВР за
действие при кризи,
бедствия и други
извънредни ситуации.
Популяризиране на
дейността на
специализираните звена
чрез провеждане на срещи,
изготвяне на
информационни материали
и връзки с медиите.

Подобряване на
координацията между органите
на централната и местна
изпълнителна власт,
неправителствените
организации, физически и
юридически лица при
овладяване на кризи, бедствия
и други извънредни ситуации.
Усвояване на процедури за
управление и действие.

Организиране и провеждане
на национално двудневно
учение "Защита 2010".

Nr.

Цели

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

5.4 Оптимизиране на
организацията за овладяване и
преодоляване на последиците
от бедствия, пожари и други
извънредни ситуации.

5.5. Повишаване ефективността
при приемане на сигнали и
реагиране в средата на
Националната система за
спешни повиквания на Единен
европейски номер 112.

6. Усъвършенстване на
структурата и
управлението на МВР.

Подобряване на
институционалн
ия капацитет на
МВР.

7. Изпълнение на поетите
ангажименти във връзка с
присъединяване към
Шенгенското
пространство.

Изпълнение на
условията за
присъединяване
към
Шенгенското
пространство.

6.1 Усъвършенстване на
нормативната база за дейността
на МВР.

1. План на Главна
дирекция “Гранична
полиция” за пълното
прилагане
разпоредбите на
достиженията на
правото от Шенген в
област “Граници” за
периода септември
2009 - март 2011 г.

7.1 Изготвяне и приемане на
нормативен акт, регламентиращ
работата на Националната
шенгенска информационна
система, съгласно задачите в
Плана за действие за 2010 г. и
ангажиментите, произтичащи
от членството на Република
България в ЕС.
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постоянен

м. август

Индикатор за целево
състояние

Ефективна координация при
участие на сили и средства на
МВР за овладяване и
преодоляване на последиците
от бедствия, пожари и други
извънредни ситуации.

Разработени планове за
действие при кризи и
бедствия и планове за
взаимодействие с други
органи на изпълнителната
власт.

Оптимизиране на
организацията за приемане на
сигнали, подавани от
гражданите на ЕЕН 112 и
подобряване на координацията
между структурите при
реагиране. Оптимизиране на
разходваните ресурси при
реагиране на инциденти.

Актуализиране на
класификатора за видовете
инциденти в "Националната
система 112" и разработване
на алгоритъм за действие на
структурите при реагиране.

Оптимизиране дейността на
МВР.

Разработени проекти на
нормативни актове.

Регламентиране работата на
Националната шенгенска
информационна система.

Изготвен нормативен акт.

м. септември

м. март

Nr.

Цели

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

7.2 Изграждане и въвеждане в
експлоатация на
Централизирана
автоматизирана
информационна система с
децентрализирано
персонализиране на
българските документи за
самоличност, за пребиваване и
за управление на МПС.
7.3 Въвеждане в охраната на
морската и речната държавни
граници на нови граничнополицейски кораби в
съответствие с Концепцията за
развитие на корабния състав на
Гранична полиция до 2011г.

7.4 Осъществяване на граничен
контрол и наблюдение на
външни сухоземни граници,
съгласно препоръките и найдобрите практики залегнали в
Актуализирания Шенгенски
каталог.

7.5 Инсталиране на техническо
оборудване и софтуер,
национална точка за контакт и
свързване на резервния
компютърно-комуникационен
център и Бюрото СИРЕНЕ.
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Индикатор за целево
състояние

Издаване на БДС с
биометрични данни.

Стартиране на процеса на
издаване на документи с
биометрични данни.

Доставка на 11 гранични
полицейски кораба по
Инструмента Шенген.

м. септември

Изпълнение на критериите за
пълното прилагане на
достиженията на правото от
Шенген в областта на
граничния контрол.

м. март

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

м. март

Готовност за информационен
обмен съгласно ШИС.
м. декември

Подготовка и въвеждане в
експлоатация на
Националната компонента
на Шенгенската
автоматизирана
информационна система.

Nr.

Цели

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

7.6 Подобряване на
инфраструктурата на
комуникационноинформационните центрове във
връзка с осигуряване на
условия за експлоатация на
Националната компонента на
Шенгенската АИС.
7.7 Изграждане на АИС
“Граничен контрол”,
съвместима с Шенгенската
информационна система.
7.8 Изграждане на Интегрирана
система за наблюдение на
черноморската граница.
7.9 Реализиране на съвместни
мероприятия с Чешката
република в качеството й на
страна-треньор по ШИС
(coaching country), във връзка с
присъединяването на България
към Шенген.
7.10 Приключване на мисиите
за оценка в контекста на
присъединяването на
Република България към
Шенгенското пространство.
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Индикатор за целево
състояние

Покриване на критериите за
присъединяване към Шенген.

Подобрена инфраструктура
на комуникационноинформационните центрове.

Покриване на критериите за
присъединяване към Шенген.

Изградена система.

Покриване на критериите за
присъединяване към Шенген.

Изградена система.

Покриване на критериите за
присъединяване към Шенген.

Реализирани мероприятия.

м. декември

м. септември

м. декември

м. ноември

Постигане на необходимата
м. март за
степен
на готовност за
Сухоземни
присъединяване към Шенген.
граници и
м. ноември в
областта на
ШИС - СИРЕНЕ

Успешно приключване на
мисиите за оценка.

