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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и
допълнение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2012г. за създаване на
Национален съвет по превенция на престъпността
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет изменение и допълнение на Постановление № 215 на
Министерския съвет от 2012г. за създаване на Национален съвет по превенция на
престъпността.
Един от приоритетите в областта на вътрешния ред и сигурността е
подобряване превенцията на престъпността с цел повишаване доверието на гражданите
в правоохранителните институции, подобряване на взаимното сътрудничество с
местната власт, както и развиване на публично - частно партньорство в тази област.
През 2012 г. е приета и Стратегията за превенция на престъпността (2012 –
2020г.), насочена към ограничаване на битовата и организираната престъпност.
Консултативният орган в областта на превенцията е Националният съвет по
превенция на престъпността, който бе създаден с Постановление № 215 на МС през
месец септември 2012 г. Този орган осъществява общата координация и
взаимодействие по провеждане на националната политика за превенция на
престъпността. Като колективен орган, Националният съвет има правомощието да
организира и да контролира изпълнението на действащата Стратегия за превенция на
престъпността, както и да осъществява координацията на дейността на държавните
органи с неправителствения сектор и международните организации.
В настоящия проект на постановление на Министерския съвет са отразени
няколко нови момента:
- в състава на Съвета влиза и заместник-министър на вътрешните работи като
заместник-председател. Това вече е утвърдена практика за взаимозаменяемост, поради
натовареността на министъра на вътрешните работи, който е председател на Съвета;
- секретар на Съвета ще организира работата на секретариат, който ще
подпомага технически и организационно дейността на Съвета. По този начин се
улеснява и подобрява работата на Съвета, който е освободен от допълнителни
техническо-организационни функции. Новият момент е, че секретариатът не е
конкретно звено от администрацията, а експертна група, съставена от представители на
участващите в Съвета ведомства. По този начин Съвета ще бъде подпомаган експертно

и ще му се предоставят навременни решения от компетентността на всички
заинтересовани страни, участващи в осъществяването на политиките по превенция на
престъпността;
- член на Съвета става директорът на дирекция „Координация и
информационно-аналитична дейност“ на Министерството на вътрешните работи. Това
кореспондира с основна задача на Съвета, свързана с реализирането на политиката на
правителството по въпросите на превенцията на престъпността, организацията и
контрола на действащата национална стратегия по превенция на престъпността и
осигуряването на координацията в дейността на държавните органи, органите на
местното самоуправление, неправителствените и международните организации на
територията на страната по въпросите на превенцията на престъпността.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет няма да доведе до пряко
и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена,
одобрена от министъра на финансите, финансова обосновка по Приложение № 2.2 към
чл.35, ал.1, т.4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
Очаквани резултати от приемането на проекта са оптимизиране на състава и
работата на съвета, повишаване ефективността на дейността му при управлението на
политиката в областта на превенцията на престъпността, както и подобряване
координацията на държавните органи, органите на местното самоуправление,
неправителствените и международните организации на територията на страната по
въпросите на превенцията на престъпността.
По проекта на постановление не е изготвена справка за съответствие с
европейското право, тъй като не се предлага хармонизация на регламентираната
материя с актове на Европейския съюз.
На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове по проекта на
постановление е проведено обществено обсъждане и резултатите от него са отразени в
приложената справка-таблица.
Материалите са съгласувани по реда на чл.32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища са отразени
в приложената справка-таблица.
Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 215 на
Министерския съвет от 2012г. за създаване на Национален съвет по превенция на
престъпността.
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