Приложение № 3

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2012 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Основните приоритети и цели в дейността на Министерството на вътрешните
работи (МВР) за посочения период ще са:
Приоритет - Гарантиране на правовия ред в страната, борба с престъпността и
ограничаване на корупцията
1. ЦЕЛ - Противодействие и превенция на корупцията по високите етажи на
властта. Ограничаване и недопускане на корупционни практики в централната и
местната власт.
МЕРКИ/ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ
1. Изграждане на адекватен административен капацитет и прилагане на ефективен
контрол за установяване на конфликти на интереси и злоупотреби със служебно
положение.
2. Системно прилагане на принципа на нулева толерантност за противодействие на
корупцията.
3. Редовен мониторинг и контрол на основните рискови канали за корупционно
въздействие по процедурите за обществени поръчки, лицензии, концесии и по дейността
на контролните агенции.
4. Усъвършенстване на процедурните правила за осъществяване на дейностите във
връзка с подадени сигнали за корупция.
5. Прилагане на европейските стандарти за превенция и противодействие на
корупцията и създаване на институционална култура за устойчивост към корупционни
рискове и практики.
6. Ефективно прилагане и контрол на мерките, заложени в Етичния кодекс на
лицата, заемащи длъжности в изпълнителната власт.
7. Мобилност и ротация на служителите в особено чувствителните към
корупционен натиск сфери на работа в МВР.
2. ЦЕЛ - Ефективно противодействие на престъпността с акцент 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.
МЕРКИ/ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ
1. Неотложни промени в ЗМВР и ЗДАНС за дефиниране на функциите и открояване
профила на звената, с цел недопускане дублирането на структури и функции.
2. Възстановяване на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” с цел
за намаляване на престъпността и повишаване сигурността на гражданите.
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3. Реформа на оперативно - издирвателната дейност за повишаване ефективността
на събирането на разузнавателна информация, с цел по-активно противодействие на
престъпността.
4. Ограничаване на връзките между лидери и членове на организирани престъпни
групи с политическите партии, изпълнителната, съдебната и местната власт.
5. Засилване работата на съвместните екипи между МВР, ДАНС и Прокуратурата за
активно и постоянно противодействие на организираната престъпност и корупцията.
6. Системен анализ на рисковете, заплахите, състоянието и динамиката на
организираната и тежката престъпност. Оценка на провежданите мероприятия по основни
направления на дейност.
7. Намаляване на престъпленията, свързани с наркотици чрез активно
противодействие и ограничаване на възможностите за трафик, разпространение,
производство и търговия с наркотици.
8. Подобряване координацията между компетентните органи и организации по
противодействие трафика на хора, издирване на жертви на трафика и тяхното
реинтегриране в обществото.
9. Недопускане използването територията на страната за подготовка и извършване
на терористични действия. Активно противодействие на случаите на отвличания,
взривявания, заплахи и други форми на принуда.
3. ЦЕЛ - Повишаване на индивидуалната сигурност на гражданите и
възвръщане на доверието им към правовия ред и държавността. Активно
противодействие и превенция на общата престъпност.
МЕРКИ/ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ
1. Подобряване на отношенията между полицията и обществото и обединяване на
усилията срещу престъпността чрез прилагане на интегрирания модел “Полицията в
близост до обществото”. Превръщане на полицията от елемент на силова структура, в
институция, която е призвана да осигурява услугата “сигурност” на гражданите.
2. Утвърждаване на превенцията като основен инструмент за противодействие на
престъпността.
3. Увеличаване броя на разкритите престъпления и контрол по регистрацията и
движението на заявленията на гражданите за престъпни прояви.
4. Активизиране на Държавно - обществената комисия по въпросите на
противодействието на престъпността и подобряване механизма на сътрудничество с
гражданското общество.
5. Подобряване безопасността на движението по пътищата в страната и опазване
живота и здравето на децата в пътното движение.
Приоритет - Реформиране и подобряване работата на съдебната система за
възстановяване на справедливостта в обществото
1. ЦЕЛ - Отстраняване на слабостите съгласно препоръките на ЕК по
отношение на съдебната система и досъдебната фаза.
МЕРКИ/ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ
1. Укрепване капацитета и утвърждаване на дейността по разследването като една
от основните функции на Министерство на вътрешните работи.
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2. Създаване на специализирани междуведомствени звена за подпомагане на
дейността по противодействие на престъпността и подобряване разследването на лица и
организирани престъпни групи.
3. Усъвършенстване и развитие на въведения екипен принцип на работа в
досъдебното производство.
4. Повишаване теоретичната подготовка и професионалната квалификация на
разследващите полицаи.
2. ЦЕЛ - Осигуряване на бързина, качество и прозрачност
правораздаването. Постигане на по-бързо и ефективно разследване.

на

МЕРКИ/ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ
1. Разработване, след широка експертна и обществена дискусия, на нов Наказателен
кодекс, отговарящ на актуалните обществени потребности.
2. Предлагане на промени в Наказателно-процесуалния кодекс за подпомагане и
подобряване качеството на работа по досъдебното производство.
3. Осъществяване на текущ мониторинг и контрол за качеството на досъдебното
производство.
4. Въвеждане на Единна информационна система за противодействие на
престъпността, с цел подобряване координацията и съгласуваността в работата.
Приоритет - Възстановяване на доверието на европейските ни партньори към
страната и размразяване на спряното европейско финансиране
1. ЦЕЛ - Повишаване доверието в България като коректен потребител на
еврофондовете чрез пресичане на злоупотребите с тях.
МЕРКИ/ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ
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 и други престъпления.
Приоритет - Превръщане на страната в основен фактор за стабилността в
региона, уважаван член на ЕС.
1. ЦЕЛ - Изграждане на интегрирана национална система за сигурност с цел
защита на основните конституционни принципи; реална защита на правата и
свободите на гражданите.
МЕРКИ/ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ
1. Структуриране на Съвета по сигурността към Министерски съвет и
превръщането му в координационен център на звената от системата за сигурност и
обществен ред.
2. Разработване на Стратегия за национална сигурност на Република България,
която да определя основните рискове и приоритети, както и общата организационна рамка
на сектора за сигурност на страната.

3

3. Разработване на нов Закон за МВР, съобразен с актуалните обществени промени
и промените в сектора за сигурност, с цел повишаване на ефективността по
противодействие и превенция на престъпността и опазване на обществения ред.
2. ЦЕЛ - Изграждане на единна национална система за реагиране и управление
при бедствия и други извънредни ситуации.
МЕРКИ/ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ
1. Промени в ЗМВР за инкорпориране на структурите на “Гражданска защита” и
“Система 112” в МВР.
2. Законово регламентиране изграждането и функционирането на единна
национална система за реагиране при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.
3. ЦЕЛ - Поддържане и развитие на партньорството с НАТО и ЕС.
МЕРКИ/ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ
1. Подготовка за мисиите, оценяващи готовността на Р България за присъединяване
към Шенген в област “Граници”.
2. Подготовка за издаване на нови документи за самоличност с вградени
биометрични данни.
3. Участие в дейността на Комитет “Солидарност и управление на миграционните
потоци” към ЕК и управление на фонд “Връщане”
4. Осъществяване обмен на информация и координация по контрола и трансфера на
взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките на ЕС.
5. Ефективно партньорство със сродните служби и организации.
6. Обучение на експерти за ефективно участие в дейността на работните органи на
ЕС и НАТО.
4. ЦЕЛ - Надеждна защита на свободата и интересите на българските
граждани, мира и сигурността на Балканите и в Черноморския регион.
МЕРКИ/ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ
1. Изграждане на “Интегрирана система за контрол и наблюдение на българотурската граница и на координационен център” по програма на инструмент Шенген и
“Интегрирана система за контрол и наблюдение на синя граница”.
2. Въвеждане в охраната на морската и речната държавни граници на нови
гранично - полицейски кораби в съответствие с Концепцията за развитие на корабния
състав на Гранична полиция до 2011 г.
За реализиране на изброените приоритети и дейностите, свързани с тях, в МВР
са обособени следните политики и програми:
1. Политика № 1- Опазване на обществения ред и противодействие на
престъпността
1.1. Програма № 1 “Противодействие на престъпността, опазване на обществения
ред и превеция”. За изпълнението на тази програма са ангажирани Главна дирекция
“Криминална полиция”, Главна дирекция “Охранителна полиция”, Главна дирекция
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“Досъдебно производство” и Областните дирекции на МВР (ОДМВР), без териториалните
звена за пожарна безопасност и спасяване.
1.2. Програма № 2 “Охрана на държавната граница и контрол за спазване на
граничния режим”. За изпълнението на тази програма е ангажирана Главна дирекция
“Гранична полиция” (ГДГП).
2. Политика № 2 - Осигуряване на държавен противопожарен контрол,
пожарогасителна и аварийноспасителна дейност
2.1. Програма “Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия,
аварии и катастрофи”. За изпълнението на тази програма е ангажирана Главна дирекция
“Пожарна безопасност и спасяване” (ГДПБС) и териториалните звена за пожарна
безопасност и спасяване.
3. Политика № 3 – Общоосигуряващи дейности
3.1. Програма “Оперативно-техническо осигуряване”. За изпълнението на тази
програма е ангажирана специализирана дирекция “Оперативни технически операции”.
3.2. Програма “Обучение, квалификация и научни изследвания”. За изпълнението
на тази програма е ангажирана Академията на МВР.
3.3. Програма “Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и
административно обслужване”. За изпълнението на тази програма са ангажирани
специализираните административни дирекции, Медицинския институт на МВР и научноизследователските и научно-приложните институти.
Държавната агенция за бежанците (ДАБ) е ангажирана за изпълнението на
Програма “Убежище и бежанци”.
Във връзка със закриването на Министерство на извънредните ситуации и
Министерство на държавната администрация и административната реформа към
бюджетната прогноза на МВР са включени бюджетните прогнози на Гражданска защита,
вкл. на Национална система 112 и Специалната куриерска служба, поради разпределяне на
техните функции към МВР.
Политиките и програмите, по които е изготвена бюджетната прогноза на
Гражданска защита, вкл. на Национална система 112 са следните:
1. Политика в областта на превенцията при възникване на бедствия и аварии
1.1. Програма “Превенция при бедствия”;
1.2. Програма “Обучение за подготовка и защита”.
2. Политика в областта на защитата при бедствия
2.1. Програма “Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”;
2.2. Програма “Сили за реагиране”.
Програма “Администрация”.
Специалната куриерска служба е ангажирана за изпълнението на Програма
“Специална куриерска служба”.
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Разпределение на разходите за 2010 г. по политики, по други програми, непопадащи
в рамките на провежданите политики и по програма "Администрация"
на МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№

Наименование на политики/други програми/програма

разходи

"Администрация"

/хил.лв/

2

3

1

1

Политика “Опазване на обществения ред и противодействие на
престъпността”

2

659 517,5

Политика “Осигуряване на държавен противопожарен контрол,
пожарогасителна и аварийноспасителна дейност”

107 628,5

3

Политика “Общоосигуряващи дейности”

147 604,7

4

Политика “Превенцията при възникване на бедствия и аварии”

5

Политика “Защитата при бедствия”

6

Програма “Убежище и бежанци”

3 200,0

7

Програма “Специална куриерска служба”

4 240,0

8

Програма “Администрация”

3 364,8
28 995,3

970,2
ОБЩО

955 521,0

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА
Описание на приходите:
ПРИХОДИ

Отчет

Закон

Ревизиран

Проект

Прогноза

Прогноза

(в хил. лв.)

2008 г.

2009 г.

бюджет 2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

101 100.0

101 100.0

101 100.0

Общо приходи:

139 748.2

127 000.0

127 000.0

Данъчни приходи
Неданъчни приходи

137 651.2

126 500.0

126 500.0

100 800.0

100 800.0

100 800.0

Приходи и доходи
от собственост
Държавни такси

79 814.0

73 500.0

73 500.0

73 980.0

73 980.0

73 980.0

65 579.9

61 000.0

61 000.0

35 920.0

35 920.0

35 920.0

Глоби, санкции и
наказателни лихви
Други

5 286.6

3 400.0

3 400.0

4 100.0

4 100.0

4 100.0

-13 029.3

- 11 400.0

-13 200.0

-13 200.0

-13 200.0

2 097.0

500.0

300.0

300.0

300.0

Помощи, дарения и
други безвъзмездно
получени суми

- 11 400.0
500.0
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Описание на разходите:
Администрирани разходи

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон)

Общо разходи

Ведомствени
разходи

Общо

бюджета

(в хил. лв.)
Програма "Противодействие на
престъпността, опазване на
обществения ред и превенция"
Програма "Охрана на държавната
граница и контрол за спазване на
граничния режим"
Програма "Пожарна безопасност,
защита на населението при пожари,
бедствия, аварии и катастрофи"
Програма "Оперативно - техническо
осигуряване"
Програма "Обучение, квалификация и
научни изследвания"
Програма "Информационно
осигуряване, научни изследвания и
разработки и административно
обслужване"
Програма "Убежище и бежанци"

По други

По
на ПРБК

608 967.0

608 966.8

0.2

0.2

120 422.7

120 422.7

122 888,1

122 880,5

7,6

7,6

18 886,5

18 886,5

15 781,6

13 838,7

1 942,9

1 942,9

141 522,1

141 064,4

457,7

457,7

4 270,0

4 253,5

16,5

16,5

бюджети,
фондове
и сметки

Администрирани разходи
ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревизиран
бюджет)
(в хил. лв.)

Програма "Противодействие на
престъпността, опазване на
обществения ред и превенция"
Програма "Охрана на държавната
граница и контрол за спазване на
граничния режим"
Програма "Пожарна безопасност,
защита на населението при пожари,
бедствия, аварии и катастрофи"
Програма "Оперативно-техническо
осигуряване"
Програма "Обучение, квалификация
и научни изследвания"
Програма "Информационно
осигуряване, научни изследвания и
разработки и административно
обслужване"
Програма "Убежище и бежанци"

Общо разчетени

Ведомствени

разходи

разходи

По други

По
Общо

бюджета
на ПРБК

558 069.4

558 069.2

0.2

0.2

110 082.3

110 082.3

116 362,6

116 355,0

7,6

7,6

17 264,3

17 264,3

13 991,1

12 048,2

1 942,9

1 942,9

107 453,3

107 038,5

414,8

414,8

3 798,5

3 787,6

10,9

10,9

бюджети,
фондове
и сметки
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Администрирани разходи
ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект)

Общо разчетени

Ведомствени

(в хил. лв.)

разходи

разходи

По други

По
Общо

бюджета
на ПРБК

Програма "Противодействие на
престъпността, опазване на
обществения ред и превенция"
Програма "Охрана на държавната
граница и контрол за спазване на
граничния режим"
Програма "Пожарна безопасност,
защита на населението при пожари,
бедствия, аварии и катастрофи"
Програма "Оперативно-техническо
осигуряване"
Програма "Обучение, квалификация
и научни изследвания"
Програма "Информационно
осигуряване, научни изследвания и
разработки и административно
обслужване"
Програма "Убежище и бежанци"

552 331,4

552 331,2

0.2

0.2

107 186,1

107 186,1

107 628,5

107 620,9

7.6

7.6

15 980,9

15 980,9

15 785,1

13 842,2

1 942.9

1 942.9

115 838,7

115 443,5

395,2

395,2

3 200,0

3 187,3

12,7

12,7

Програма “Превенция при бедствия”

3 045,4

3 045,4

Програма “Обучение за подготовка и
защита”
Програма “Наблюдение, ранно
предупреждение и оповестяване при
бедствия”
Програма “Сили за реагиране

319,4

319,4

350,0

350,0

28 645,3

28 588,6

56,7

56,7

970,2

970,2

4 240,0

4 240,0

Програма “Администрация”
Програма “Специална куриерска
служба”

бюджети,
фондове
и сметки

Администрирани разходи
ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза)

Общо разчетени

Ведомствени

(в хил. лв.)

разходи

разходи

По други

По
Общо

бюджета
на ПРБК

Програма
"Противодействие
на
престъпността,
опазване
на
обществения ред и превенция"
Програма "Охрана на държавната
граница и контрол за спазване на
граничния режим"
Програма "Пожарна безопасност,
защита на населението при пожари,
бедствия, аварии и катастрофи"
Програма "Оперативно-техническо
осигуряване"

483 728.9

483 728.7

89 252.0

89 252.0

94 495.9

94 488.3

14 839.1

14 839.1

0.2

0.2

7.6

7.6

бюджети,
фондове
и сметки
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Програма "Обучение, квалификация
и научни изследвания"
Програма
"Информационно
осигуряване, научни изследвания и
разработки
и
административно
обслужване"
Програма "Убежище и бежанци"

12 098.5

10 155.6

1 942.9

1 942.9

92 607.5

92 192.7

414.8

414.8

3 200.0

3 189.1

10.9

10.9

Програма “Превенция при бедствия”

3 045,4

3 045,4

319,4

319,4

350,0

350,0

28 645,3

28 588,6

56,7

56,7

970,2

970,2

3 000.0

3 000.0

Програма “Обучение за подготовка и
защита”
Програма
“Наблюдение,
ранно
предупреждение и оповестяване при
бедствия”
Програма “Сили за реагиране
Програма “Администрация”
Програма
служба”

“Специална

куриерска

Администрирани разходи
ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза)

Общо разчетени

Ведомствени

(в хил. лв.)

разходи

разходи

По други

По
Общо

бюджета
на ПРБК

Програма
"Противодействие
на
престъпността,
опазване
на
обществения ред и превенция"
Програма "Охрана на държавната
граница и контрол за спазване на
граничния режим"
Програма "Пожарна безопасност,
защита на населението при пожари,
бедствия, аварии и катастрофи"
Програма "Оперативно-техническо
осигуряване"
Програма "Обучение, квалификация
и научни изследвания"
Програма
"Информационно
осигуряване, научни изследвания и
разработки
и
административно
обслужване"
Програма "Убежище и бежанци"
Програма “Превенция при бедствия”
Програма “Обучение за подготовка и
защита”
Програма
“Наблюдение,
ранно
предупреждение и оповестяване при
бедствия”
Програма “Сили за реагиране
Програма “Администрация”
Програма
служба”

“Специална

куриерска

478 338.8

478 338.6

0.2

0.2

90 452.7

90 452.7

94 407.0

94 399.4

7.6

7.6

15 124.1

15 124.1

11 637.2

9 694.3

1 942.9

1 942.9

91 232.0

90 817.2

414.8

414.8

3 200.0

3 189.1

10.9

10.9

3 045,4

3 045,4

319,4

319,4

350,0

350,0

28 645,3

28 588,6

56,7

56,7

970,2

970,2

3 000.0

3 000.0

бюджети,
фондове
и сметки
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Описание на източниците на финансиране:

Източници на финансиране на
консолидираните разходи

Отчет 2008 г.

Закон 2009 г.

Ревизиран

Проект

Прогноза

Прогноза

(хил. лв.)

(хил. лв.)

бюджет

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2009 г.

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

Общо разходи:
Общо финансиране:

1 037 878,6

1 032 738,0

927 021,6

955 521,0

826 552,3

820 722,2

1 037 878,6

1 032 738,0

927 021,6

955 521,0

826 552,3

820 722,2

Собствени приходи

139 748.2

127 000,0

127 000,0

101 100,0

101 100,0

101 100,0

Субсидия
от
републиканския
бюджет
Централен бюджет

894 427,1

905 738,0

800 021,6

854 421,0

725 452,3

719 622,2

3 798,8

Трансфери

- 95,5

Финансиране
Други фондове и програми на ЕС,
вкл. и национално съфинансиране

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА МВР
ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2012 г. ПО ПРОГРАМИ
ПРОГРАМА “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ОПАЗВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРЕВЕНЦИЯ”
За изпълнението на тази програма са ангажирани Главна дирекция “Криминална
полиция”, Главна дирекция “Охранителна полиция”, Главна дирекция “Досъдебно
производство” и Областните дирекции на МВР (ОДМВР), без териториалните звена за
пожарна безопасност и спасяване.
Изпълнение на програмата от Главна дирекция “Охранителна полиция”
І. Цели на програмата
1. Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, чрез
партньорство и сътрудничество с органите на местна власт и самоуправление, държавните
институции, неправителствените организации и структурите на гражданското общество.
2. Противодействие на тероризма, чрез взаимодействие, координация и обмен на
информация със службите за сигурност и обществен ред.
3. Намален пътно-транспортен травматизъм, чрез въвеждане на технически
средства за контрол.
4. Обща подготовка за присъединяване към Шенгенското пространство.
1. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата
продукти/услуги
Целевата група към която са насочени предоставяните по програмата услуги са
гражданите на Република България.
2. Предоставяни продукти/услуги по програмата
Качествени и достъпни услуги по линия:
• административно обслужване;
• прием на граждани;
• подкрепа на жертви на престъпления.
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3. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата
1. Въвеждане на система за административно обслужване на гражданите на „Едно
гише”.
2. Прилагане на нови информационни технологии, облекчаващи наказателната
дейност и улесняващи административното обслужване на гражданите.
3. Създаване на организация за прием на граждани и подкрепа на жертви на
престъпления, съгласно Инструкция рег. № І з - 507/26.03.2008 г.
4. Прилагане на различни форми за обратна връзка, относно качеството на
административните услуги и приема на гражданите, в т.ч. и независим граждански
контрол.
5. Експертно участие в изпълнението на проекти по програма ФАР, както и
изпълнение на дейностите по Директиви на ЕС, целящи подобряване на административния
и функционален капацитет на структурните звена по линия на “Охранителна полиция”, с
цел покриване на стандартите на Съюза по направленията на дейности.
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Целева стойност
Показатели за изпълнение

Мерна

Проект

Прогноза

Прогноза

единица

2010 г.

2011 г.

2012 г.

%

100%

100%

100%

%

100 %

100%

100%

%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

1.Подобряване ефективността на дейността за
опазването

на

обществения

противодействието

на

ред

и

престъпността.

Ограничаване правонарушенията на обществени
места,

чрез

превенция,

целяща

недопускане

извършването на конвенционални престъпления,
носещи несигурност на местно ниво.
2. Подобряване дейността на контролните органи
по безопасността на движението, за ограничаване
на

пътно-транспортния

травматизъм

и

удовлетворяване очакванията на обществото за
безопасно движение по пътищата
3.

Осъществяване

методическо

на

гъвкаво

ръководство

и

и

ефективно

контрол

по

направления на дейност, с оглед законосъобразно
изпълнение на служебните задачи и стриктното
спазване

на

регламентиращи

нормативните
дейността

на

документи,
полицейските

структури.
4. Повишаване на административния капацитет и
мотивацията на полицейските служители
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Изпълнение на програмата от Главна дирекция “Криминална полиция”
ЦЕЛ
1. ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО
НА ДИРЕКЦИЯ “Противодействие на общата престъпност” (ДПОП) ЧРЕЗ:
- Завършване преструктурирането на дирекцията и привеждане дейността на
структурните й звена в съответствие с изискванията на Закона за МВР, Правилника за
прилагане на ЗМВР, тенденциите в развитието на оперативната обстановка и
обществените потребности за сигурност и обществен ред;
- Привеждане на ведомствената нормативна база в съответствие с измененията на
Закона за МВР и настъпилите промени в изискванията към оперативните способности;
- Ефективно използване на наличния ресурс
2. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА
КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКА
РАЗКРИВАЕМОСТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ЧРЕЗ:
- Оптимизиране организацията на оперативно-издирвателната дейност,
утвърждаване на модел на работа, акцентиращ на проактивния подход и екипния принцип
на основата на практиката и опита на европейските държави;
- Активно противодействие на престъпления, свързани с убийства, полови
престъпления, грабежи, кражби, посегателства спрямо МПС, престъпления свързани с
КИЦ, магистрални грабежи и други, като се засили използването на оперативни средства и
подходи;
- Предприемане на динамични мерки за ограничаване на детската и младежката
престъпност, изпълнение на комплекс от мероприятия за намаляване броя на децата,
извършители и жертви на престъпления и противообществени прояви.
- Повишаване разкриваемостта при работа по престъпления, свързани с
неправомерно усвояване на финансови средства, получени от европейските фондове, чрез
осъществяване на ефективен оперативен контрол върху проекти, реализирани по линия на
ЕС;
- Подобряване работата по разкриване и документиране на престъпления, касаещи
провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки за изграждане на крупни
инфраструктурни обекти;
- Повишаване ефективността при противодействието на: неправомерното усвояване
на ДДС; закононарушенията в областта на интелектуалната собственост; измамите,
свързани с недвижимите имоти; незаконна хазартна дейност; незаконното производство и
разпространение на акцизни стоки;
- Подобряване на взаимодействието и координацията между МОСВ и МВР с оглед
постигане на по-ефективна превантивна дейност, ограничаване на закононарушенията и
разкриване на престъпления в сферата на опазването на околната среда.
- Утвърждаване на превенцията като основен инструмент за противодействие на
спортното хулиганство и повишаване ефективността на работата с фен - клубовете по
места.
3. ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С МЕЖДУНАРОДНИТЕ
ПОЛИЦЕЙСКИ СТРУКТУРИ, ЕВРОПОЛ И ИНТЕРПОЛ И САЩ С ОГЛЕД
ОБМЯНА НА ОПИТ, УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРАКТИКИ И
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТАТА, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ
ОСЪЩЕСТВИ:
- Обмен на практики, стандарти и процедури за превенция и борба с престъпността;
- Активно използване на възможностите, които предоставят споразуменията за
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полицейско сътрудничество със страните - членки на ЕС и НАТО и развитата мрежа от
офицери за връзка по въпросите на полицейското сътрудничество;
- Разширяване на оперативното сътрудничество със специализираните полицейски
органи на европейските страни и съседните държави за съвместна работа при
противодействието на престъпленията, свързани с вноса и износа на МПС;
4. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА
ПРЕСТЪПНОСТТА И СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ПОЛИЦЕЙСКИТЕ
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
И
ФОНДОВЕ,
ПОСРЕДСТВОМ:
- Подобряване качеството на изготвяните информационни материали по
проблемите на престъпността - бюлетини за оперативната обстановка, справки за
конкретни събития по направление на дейност, периодични анализи и отчети и др.;
- Усъвършенстване информационното взаимодействие с основните структурни
звена на МВР, ДАНС и правораздавателните органи с оглед ефективно изпълнение на
основните задачи по противодействие на престъпността, регламентирани в ЗМВР;
5. ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО РАВНИЩЕ НА
СЪСТАВА ЧРЕЗ:
- Повишаване квалификацията на служителите, актуализация и адаптация на
формите и методите на обучение, спрямо възникналата необходимост от знания, умения и
професионални навици;
- Практическо прилагане на Етичния кодекс за постигане на европейските
стандарти за професионален морал и поведение на полицейските служители.
Приоритетите и целите на Дирекция “Противодействие на организираната и тежка
престъпност” (ДПОТП) са, както следва:
1. Повишаване ефективността на превантивните, оперативно - издирвателните
и процесуалните действия при предотвратяване, разкриване, разследване и
документиране на престъпления.
ЦЕЛИ:
• Активно противодействие на организираната и тежката престъпност.
- прилагане на проактивния и проектния подход за разкриване и документиране на
престъпната дейност на организирани престъпни групи представляващи най - голяма
заплаха и активизиране на наказателното преследване срещу техните лидери и членове;
- ограничаване на организираната престъпност, свързана с трафик, производство и
разпространение на наркотици, трафик на хора, сделки и трафик с общоопасни средства,
пране на пари, фалшифициране на разплащателни средства и стоки, компютърни
престъпления и използване на киберпространството за извършване на престъпления;
- предотвратяване интегрирането на български престъпни групи и организации в
транснационални престъпни структури и мрежи и ограничаване възможностите им за
извличане на печалби от престъпна дейност.
• Превенция и борба с тероризма
- недопускане извършването на терористични актове на територията на Република
България;
- придобиване на изпреварваща информация за подготвяне или организиране на
терористични действия от престъпни групи и лица (в международен и вътрешен план).
• Борба с корупцията
- системно прилагане на принципа на нулева толерантност за противодействие на
корупцията, ограничаване и предотвратяване на корупционните практики в държавните
институции, съдебната власт и органите за местно самоуправление.
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• Усъвършенстване на взаимодействието между МВР, другите органи от
изпълнителната власт, следствието и прокуратурата за успешно противодействие на
организираната и тежката престъпност.
2. Разширяване на международното полицейско сътрудничество.
ЦЕЛИ:
• Изпълнение на поетите ангажименти във връзка с подготовката на България за
пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и гарантиране
на свободното движение в европейското пространство.
• Ефективно партньорство с правозащитните органи на EС, Западните Балкани и
Черноморския регион за укрепване на общата сигурност.
3. Продължаване процеса на повишаване апрофесионалния капацитет на
ДПОТП и модернизирането й със средства от бюджета и европейски финансови
инструменти.
ЦЕЛИ:
• Повишаване на професионалния капацитет на ДПОТП и адаптиране към
българските условия на действуващите в страните от ЕС принципи за подбор, обучение и
израстване в кариерата.
• Осигуряване на съвременни транспортни, комуникационни, защитни и други
технически средства.
Изпълнение на програмата от Главна дирекция “Досъдебно производство”
1. Цели на програмата
Основните цели и задачи на ГДДП-МВР са свързани с осъществяване на бързо и
ефективно разследване на престъпления, съобразно изискванията на НПК. За успешното
реализиране на основната си цел ГДДП-МВР изпълнява дадените от ЕК препоръки по
линия на досъдебната фаза и отстраняване на констатираните слабости. Повишаване
доверието в България, в качеството й на страна-членка на ЕС, като коректен потребител на
европейските фондове, чрез ефективна превенция и активно преследване на злоупотребите
с тях.
2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата
продукти/услуги
Участие и подпомагане ръководството на МВР, чрез разследването в досъдебната
фаза на процеса. ГДДП-МВР участва в проекта на МВР за създаване на съвместни екипи
за подпомагане дейността по разследването на престъпления свързани с организираната
престъпност, корупцията, злоупотреби със средства по програми и фондове на ЕС и др.,
чрез събиране на годни доказателства в досъдебното производство.
3. Предоставяни продукти/услуги по програмата
ГДДП-МВР извършва процесуални действия, като води разследване по образувани
досъдебни производства (ДП).
4. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата
В хода на разследването на ДП, ГДДП-МВР извършва процесуални действия, като:
оглед, претърсване и изземване, обиск, разпит на свидетели, разпит на обвиняем,следствен
експеримент, разпознаване на лица и предмети, възлагане на експертизи и др., разписани в
НПК.
5. Целеви стойности по показателите за изпълнение
Брой ДП, разследвани и приключени в законоустановения срок от служителите на
ГДДП-МВР за три годишния период.
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНЕ
Показатели за

Мерна

изпълнение

единица

Приключени
ДП в срок

Проект 2010

Прогноза 2011

Прогноза 2012

Брой

382

390

400

(прогнозни 376

(ръст с 1.5%

(ръст с 2% спрямо

(ръст с 2.5%

ДП в срок за

спрямо 2009г.)

2010г.)

спрямо 2011г.)

2009г.)

6. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането
на
Промени в нормативната база, свързани с изменения и допълнения на действащи
нормативни актове, отмяна на нормативни актове или приемането на нови в областта.
Осъществяването на структурни промени, свързани с мястото, ролята и задачите на ГДДПМВР.
7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за
изпълнение на програмата
Организационни структури в ГДДП-МВР са отдел 01, отдел 02, отдел 03 и
администрация към ГДДП.
Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи
на програмата:
№

І.

Програма №1

Общо ведомствени
разходи:
Персонал
Издръжка

ІІ.

ІІІ.

Капиталови
разходи
Администрирани
разходни параграфи
Администрирани
разходни параграфи
по бюджета
1. Членски внос и
участие в нетърговски
организации
Администрирани
разходни параграфи
по други бюджети,
фондове и сметки
Общо
администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):
Общо разходи по
бюджета (І.+ІІ.):
Общо разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):

Отчет

Закон

Разлика к.3к.2

2009 г.

Ревизиран
бюджет 2009
г.

2008 г.
1

2

3

4

5

-50 897 644

552 331 212

622 351 778 608 966 820

558 069 176

529 706 552 545 250 600

Проект

Прогноза

Разлика
к.5-к.3

2010 г.

Прогноза

Разлика
к.7-к.5

2011 г.
6

Разлика
к.9-к.7

2012 г.

7

8

9

10

-5 737 964

483 728 750

-68 602 462

478 338 650

-5 390 100

545 250 600

0

450 910 400

-94 340 200

450 833 504

-76 896

450 833 504

0

50 335 394

52 068 000

4 268 410

-47 799 590

81 403 586

77 135 176

25 827 500

22 585 400

-3 242 100

42 309 832

11 648 220

8 550 166

-3 098 054

20 017 226

11 467 060

7 067 746

- 55 576
086
- 12 949 480

4 919 746

-2 148 000

180

200

200

0

200

0

200

0

200

0

180

200

200

0

200

0

200

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

200

200

0

200

0

200

0

200

0

622 351 958 608 967 020

558 069 376

-50 897 644

552 331 412

-5 737 964

483 728 950

-68 602 462

478 338 850

-5 390 100

622 351 958 608 967 020

558 069 376

-50 897 644

552 331 412

-4 737 964

483 728 950

-68 602 462

478 338 850

-5 390 100
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ПРОГРАМА “ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И КОНТРОЛ ЗА
СПАЗВАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ”
Цели на програмата
Постигането на Шенгенските стандарти в областта на граничния контрол с оглед
готовност на Р България за пълното прилагане на Шенгенското законодателство.
За изпълнението на посочената цел дейността на ГДГП ще бъде насочена към
реализирането на следните приоритети:
Развитие на граничното управление и постигане необходимото ниво на граничен
контрол.
Развитие и усъвършенстване на гранично-полицейските оперативни тактики за
контрол и наблюдение на вътрешни граници.
Оптимизиране на щата, ангажиран с охраната на държавната граница и контрола за
спазването на граничния режим.
Усъвършенстване на междуведомственото сътрудничество и вътрешноведомствената координация с цел реализиране на комплексни мерки за противодействие
на трансграничната престъпност, миграционните процеси и други нарушения в граничната
зона.
ПРОЕКТ:
проверки)

“Гранична

контролно-пропускателна

дейност”

(Гранични

Целеви групи: Всички лица преминаващи през ГКПП.
ЦЕЛ:
Проверка на първа линия: Проектът осигурява задачите на ГДГП по контрол на
преминаващите през ГКПП на Р България български и чужди граждани, превозни средства
и стоки, при зачитане правото на свободно движение на гражданите.
Проверка на втора линия: При изпълнение на своите задължения по този проект,
граничните полицаи проверяват “рисковите пътници” осъществявайки задачи свързани с
борбата срещу трансграничната престъпност, трафика на хора, нелегалната миграция и
противодействието на тероризма.
РЕЗУЛТАТИ:
- разкриване на лица правещи опит да преминат през държавната граница с
невалидни, подправени, нередовни документи или укрити в превозни средства;
- разкриване на лица обявени за общодържавно или за общностно (на ЕС)
издирване;
- разкриване на МПС обявени за издирване (общодържавно и по линия на
международно сътрудничество);
- предотвратяване незаконна намеса в дейността на гражданската авиация;
- предотвратяване незаконен трафик от и през територията на страната на оръжия,
боеприпаси, взривни вещества, стоки с възможна двойна употреба и радиоактивни
материали.
ДЕЙНОСТИ:
- осъществяване на паспортно-визов контрол на преминаващите държавната
граница български граждани, граждани на ЕС и граждани на трети страни;
- извършване на проверка на преминаващите през ГКПП МПС за редовността на
документите;
- извършване на проверка и справки в системите: SIS, VIS, iFADO, FADO, AFIS и
ЕВРОДАК;
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- осъществяване контрол на преминаващите през ГКПП товари и стоки с двойна
употреба;
- извършване на радиационен контрол на преминаващите през ГКПП превозни
средства и товари;
- осъществяване контрол на преминаващите през ГКПП взривни вещества, оръжия
и боеприпаси;
- осъществяване на контрол за общоопасни средства на пътниците, пътуващи с
въздушен транспорт и техния ръчен багаж.
УСЛУГИ:
- извършване на проверка на документите на лица и превозни средства, съгласно
нормативните документи;
- осъществяване въвеждането на задачи за специфичен контрол в информационните
системи и изпълнението им;
- поддържане на база данни за информационно осигуряване на служителите по
линия на граничния паспортно-визов контрол;
- изготвяне на методически указания за извършване на проверките;
- взаимодействие с другите служби от задължителния граничен контрол;
- осигуряване на технически средства за изпълнение на дейностите по проверка на
лица, превозни средства и стоки;
- извършване дейности по лица и МПС, поставени на специфичен контрол.
ПРОЕКТ: “Охрана и контрол на морските пространства и вътрешните водни
пътища.”
ЦЕЛ :
- защита на националния суверенитет в териториалното море и българската част на
р. Дунав;
- гарантиране осъществяването на суверенните права, юрисдикцията на Р България
в морските пространства и българската част на р. Дунав;
- осъществяване на граничен режим в морските пространства (МП), вътрешните
водни пътища (ВВП) и контрол на плавателните средства;
- контрол на корабния трафик за опазване на живите и неживите морски ресурси;
- оказване на помощ и спасяване на хора и кораби при бедствие, съвместно със
специализираните органи, осъществяващи търсене и спасяване по море.
РЕЗУЛТАТИ:
- осигуряване на гранична сигурност и гарантиране на сигурността на
корабоплаването;
- осъществяване на корабния трафик при спазване на правото на мирно
преминаване по море и река;
- създаване необходимите условия за опазване на икономическите интереси на
страната при осъществяване на задължителния граничен контрол.
ДЕЙНОСТИ:
- преследване и задържане на плавателни съдове, нарушили правото на мирно
преминаване;
- предотвратяване и противодействие на тероризма, на нелегалната миграция,
нелегалния трафик на хора, наркотични и общоопасни вещества, стоки и пари, незаконно
разпространение на оръжия, включително и за масово унищожение, трансграничната
престъпност, както и на нарушения на граничния режим по море;
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- предотвратяване и разкриване на престъпления и нарушения, свързани със
замърсяване на морската среда, на нарушения на разпоредбите за риболовна дейност и
други случаи на незаконна дейност;
- оказване помощ и спасяване на хора, плавателни и летални средства при
бедствие, съвместно със специализираните органи, осъществяващи търсене и спасяване по
море.
УСЛУГИ:
- контролно патрулиране в морското пространство на Р България;
- проверка, задържане и конвоиране на кораби-нарушители;
- контрол на режима за влизане и пребиваване на български и чуждестранни
плавателни съдове в пристанища на Р България;
- осъществяване на комуникация, обмен на информация и взаимодействие с
националните гранични координационни центрове на черноморските държави;
- провеждане на съвместни плавания, учения и проверки с патрулни кораби на
други черноморски държави;
- изграждане и поддържане на интегрирани системи за наблюдение на морските и
речните пространства.
ПРОЕКТ: “Охрана и контрол на сухоземната държавна граница”
ЦЕЛ:
Охрана и контрол на държавната граница за защита на националната сигурност,
противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в граничната зона.
РЕЗУЛТАТ:
Осъществяване контрол за спазването на граничния режим, защита правата и
свободите на гражданите, опазване на техния живот, здраве и имущество.
ДЕЙНОСТИ:
- осигуряване неприкосновеността на държавната граница;
- противодействие на въоръжени и други провокации;
- търсене и задържане на нарушители на границата, извършители на престъпления
и правонарушения свързани с незаконен трафик на хора, МПС, стоки, наркотици, оръжие,
взривни вещества и общоопасни средства;
- опазване на обществения ред в граничната зона;
- превенция на престъпността;
- борба с други правонарушения.
УСЛУГИ:
- патрулиране, охрана на отделни участъци от границата или обекти;
- водене на визуално и техническо наблюдение;
- създаване на постоянни и временни КПП и осъществяване на пропускателен
режим или ограничаване на движението в определен район (местност или обект);
- оперативно-издирвателни мероприятия;
- организиране и провеждане на гранично-полицейски операции.
Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи
на програмата:
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№

І.

Програма № 2

Отчет

Закон

Разлика к.3к.2

2009 г.

Ревизиран
бюджет
2009 г.

2008 г.
1

2

3

4

Проект

Прогноза

Разлика
к.5-к.3

2010 г.

Прогноза

Разлика
к.7-к.5

2011 г.

5

6

Разлика
к.9-к.7

2012 г.

7

8

9

10

Общо ведомствени
разходи:

117 166 937 120 422 680

110 082 330

-10 340 350

107 186 100

-2 896 230

89 252 000

-17 934 100

90 452 700

1 200 700

Персонал

102 466 793 108 561 200

108 561 200

0

83 242 200

-25 319 000

83 242 200

0

83 242 200

0

11 707 004

10 496 500

556 150

-9 940 350

23 407 400

22 851 250

3 053 800 -20 353 600

2 670 500

-383 300

2 993 140

1 364 980

964 980

-400 000

536 500

-428 480

2 956 000

2 419 500

4 540 000

1 584 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ІІІ. Администрирани
разходни параграфи
по други бюджети,
фондове и сметки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо
администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

по

117 166 937 120 422 680

110 082 330

-10 340 350

107 186 100

-2 896 230

89 252 000

-17 934 100

90 452 700

1 200 700

Общо
разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):

117 166 937 120 422 680

110 082 330

-10 340 350

107 186 100

- 2 896 230

89 252 000

-17 934 100

90 452 700

1 200 700

Издръжка
Капиталови разходи

ІІ.

Администрирани
разходни параграфи
Администрирани
разходни параграфи
по бюджета

Общо разходи
бюджета (І.+ІІ.):

ПРОГРАМА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ
ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ”
1. Цели на Програмата
Развитието на ГДПБС – МВР в следващите 3 години и в дългосрочен план до
2015г. е свързано с технологично обновление на базисната инфраструктура,
институционално укрепване и развитие на цялостния административен капацитет,
формиране на модерни, технически обезпечени и ефективни структурни звена с добре
обучен, екипиран и мотивиран личен състав.
Стратегически и оперативни цели на програмата
1. Изграждане на стабилен административен капацитет и развитие на базисната
инфраструктура на ГДПБС – МВР за:
- предоставяне на качествени и ефективни услуги на обществото при пожари и
кризисни ситуации, възникнали в следствие на бедствия, аварии и катастрофи;
- осигуряване изпълнението на главната и основните задачи, свързани с участието
на ГДПБС – МВР при отбраната на страната, като елемент на националната система за
сигурност и отбрана и основно структурно звено на МВР в тази област;
- внедряване стратегията за електронно правителство.
2. Въвеждане на най-добрите европейски практики за пожарна безопасност в
областта на държавния противопожарен контрол при проектиране, строителство,
реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите в урбанизираните, горските,
защитените и нарушени територии за възстановяване и разширяване възможностите за
сътрудничество и взаимодействие в областта на пожарната безопасност с останалите
страни от ЕС и НАТО.
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3. Развитие и усъвършенстване на научно- приложната дейност, изследователската
и изпитателна дейност по ПАБ и оптимизиране на системата за управление на качеството
в НПИПБС при ГДПБС-МВР, с което да се осигури ефективно партньорство с
международни организации в областта на пожарната безопасност и действащата в ЕС
нормативна уредба.
4. Утвърждаване и развитие на превантивната дейност, насочена към повишаване
на противопожарната култура на подрастващите и населението, чрез обучение и
провеждане на дейности, ангажираща ги към собствената им безопасност при пожари и
кризисни ситуации, възникнали в следствие на бедствия, аварии и катастрофи.
5. Усъвършенстване на информационното осигуряване на ГДПБС – МВР на базата
на съвременните технологии и най- добрите световни и европейски практики.
2. Целева група, към която са насочени предоставяните по Програмата
продукти / услуги.
Изпълнението на Програма - “Пожарна безопасност и защита на населението при
пожари бедствия, аварии и катастрофи”, е насочена към цялото общество - за опазване
живота, здравето и имуществото на гражданите. Осигуряването на пожарната безопасност
на стратегически и особено важни обекти на територията на страната, както в мирно, така
и при кризи от военен и невоенен характер. Индиректно се влияе стабилното развитие на
обществото като цяло, осигуряване на вътрешна политика на държавата и укрепването и
развитието на икономиката.
3. Предоставяни продукти / услуги по Програмата.
1. Издаване на СЕРТИФИКАТ за съответствие с правилата и нормите за пожарна
безопасност.
2. Издаване на СТАНОВИЩЕ за съответствие на инвестиционните проекти с
изискванията за пожарна безопасност.
3. Издаване на СТАНОВИЩЕ (РАЗРЕШИТЕЛНО) за съответствие с изискванията
на правилата и нормите за пожарна безопасност.
4. Издаване на разрешения за осъществяване на пожаро-гасителна или аварийноспасителна дейност, или противопожарно обследване на обекти от търговци.
5. Извършване на изпитвания по договор за определяне пожарната характеристика
на продуктите и издаване на протокол за изпитване и/или класификация.
6. Извършване на изпитвания по договор за проверка и определяне на основни
тактико-технически характеристики на пожаро-техническо въоръжение и гасителни
вещества.
7. Издаване на Становище за съответствие на строителните продукти с
изискванията за пожарна безопасност.
8. Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени
за огнезащита, пожароизвестяване, пожарогасене, управление на огън и дим и
предотвратяване на експлозии.
9. Издаване на Протокол за извършена проверка на пожарната безопасност на
земеделската техника, за допускане до участие в жътвената кампания.
10. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и
за предоставяне на информация за извършваната дейност.
11. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБС.
12. Предоставяне услуги на обществото при пожари и кризисни ситуации,
възникнали в следствие на бедствия, аварии и катастрофи, съгласно възложените със
Закона за МВР и Правилника за неговото приложение функции и задачи.
4. Дейности за предоставяне на продуктите / услугите по Програмата.
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СТРУКТУРА НА ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Услуга 1
I. Наименование на административната услуга
Издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна
безопасност;
II. Правно основание - чл. 91б, ал.1, т. 10 от ЗМВР.
III. Характеристика:
9 Цел – удостоверява съответствието на обектите с изискванията на правилата и
нормите за пожарна безопасност.
9 Предмет – Сертификатът служи за удостоверяване съответствието с правилата и
нормите за пожарна безопасност, когато същият се изисква от трети страни (други
юридически лица) при разрешителни, регистрационни и лицензионни режими.
Необходими документи: искане с приложени данни и документи – по списък
Услуга 2
I. Наименование на административната услуга - Издаване на становище за
съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност
II. Правно основание - чл. 91б, ал.1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ.
III. Характеристика:
9 Цел – удостоверяване съответствието на инвестиционните проекти (за строежи
от I и II категория – задължително; за останалите категории – по желание на заявителя) със
същественото изискване “Безопасност при пожар”.
9 Предмет – Становището служи за съгласуване и одобряване на
инвестиционните проекти от главния архитект на общината.
9 Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото
описание на административната услуга: пожарна безопасност.
Необходими документи: искане с приложени документи – по списък.
Услуга 3
І. Наименование на административната услуга
Издаване на становище (разрешително) за съответствие с изискванията на
правилата и нормите за пожарна безопасност;
ІІ. Правно основание - чл. 91б, ал.1, т. 11 и т.14 от ЗМВР.
ІІІ. Характеристика:
9 Цел – удостоверява съответствието на обектите с изискванията на правилата и
нормите за пожарна безопасност.
9 Предмет – Становището служи за удостоверяване съответствието с правилата и
нормите за пожарна безопасност, когато се изисква от трети страни (органи или
институции пред които е необходимо да се представи) при разрешителни, регистрационни
и лицензионни режими.
9 Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото
описание на административната услуга: Пожарната безопасност е комплекс от
организационни и строително технически мероприятия насочени към недопускане
създаването на предпоставки за възникването и разпространението на пожари и
формиране на адекватно поведение на пребиваващите в обектите при възникването им.
Необходими документи: искане с приложени документи – по списък
Услуга 4
І. Наименование на административната услуга:
Издаване на разрешения за осъществяване на пожарогасителна или аварийноспасителна дейност или противопожарно обследване на обекти от търговци;
ІІ. Правно основание за издаване на разрешения: чл.. 91 е., ал.4 от Закона за МВР.
ІІІ. Характеристика
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9 Предмет :
ІІІ.Пожарогасителната дейност е комплекс от действия, извършвани от търговеца,
които включват:
1. разработване на планове за ликвидиране на произшествията;
2. незабавно изпращане на сили и средства при получаване на съобщение за
пожар;
3. спасяване на хора и имущество;
4. ограничаване и ликвидиране на пожари.
ІІІ.2.Аварийно-спасителната дейност е комплекс от действия, извършвани от
търговеца, които включват:
1. незабавно изпращане на сили и средства при получаване на съобщения за
бедствия, аварии и катастрофи;
2. ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и
катастрофи;
3. спасяване на хора, имущество и материални ценности;
ІІІ.3.Противопожарното обследване на обект е комплекс от организационни и
технически мероприятия, извършвани от търговеца в обекта, които включват:
1. проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на
пожари;
2. изготвяне на оценка за пожарната безопасност на обекта ;
3. разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни
актове по ПАБ и осъществяване на контрол за спазването им;
4. отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на
пожари;
5. създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности
при пожари и аварии, и за успешно пожарогасене.
Необходими документи - за получаване на разрешение за осъществяване на
дейността, търговците подават писмено заявление и комплект от документи, описани в
Наредба – рег. № Із – 1951/2006
Услуга 5
І Наименование на административната услуга
Издаване на изпитвателен протокол с резултати от изпитванията и/или
класификационен протокол.
ІІ. Правно основание: чл.167г, т.5 от ЗМВР, във връзка с чл.54 от Наредба за
съществените изисквания към строежите и строителните продукти
ІІІ. Характеристика
9 Цел: Издаване на изпитвателен и/или класификационен протокол за пожарните
характеристики на веществата и материалите.
9 Предмет: За оценка на съответствието с техническите изисквания от
стандартите и валидираните методики.
9 Дефиниции на основни понятия и институти, които се използват в настоящото
описание (текст) на административната услуга: огнеустойчивост; реакция на огън,
горимост,
устойчивост на горене; пламна температура и/или температура на
самовъзпламеняване; кинематичен и динамичен вискозитет; долна концентрационна
граница на възпламеняване;
9 Необходими документи: заявление, техническа документация и документи на
фирмата.
Услуга 6
І Наименование на административната услуга
Извършване на изпитвания за проверка и определяне на основни тактико-
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технически характеристики на пожаротехническо въоръжение и гасителни вещества
ІІ. Правно основание: чл.167г, т.7 от ЗМВР
ІІІ. Характеристика
9 Цел: Издаване на изпитвателен протокол за основните тактико-технически
характеристики на пожаро-техническо въоръжение и гасителни вещества.
9 Предмет: За оценка на съответствието с техническите изисквания от
стандартите и валидираните методики.
9 Дефиниции на основни понятия и институти, които се използват в настоящото
описание (текст) на административната услуга: Химичен състав, Гасителна ефективност,
Кинематичен вискозитет, РН-стойност, Насипна маса, Ситов анализ, Кратност,
Съдържание на анионактивно вещество, Плътност, Филмообразуваща способност,
Температура на замръзване, Експлотационни параметри, Херметичност, Механична якост,
Устойчивост на вътрешно налягане, Термаизолационна способност и изолация от топлина,
Поведение при горене
9 Необходими документи: заявление, техническа документация и документи на
фирмата.
Услуга 7
I.Наименование на административната услуга:
Издаване на Становище за съответствие на продуктите с изискванията за пожарна
безопасност.
II.Правно основание:
чл.167г, т.6 от ЗМВР
III.Характеристика:
9 Цел: Удостоверява съответствието на продуктите с изискванията на правилата и
нормите за пожарна безопасност
9 Предмет: Оценяване съответствието на техническите показатели на продукта с
нормативните изисквания за пожарна безопасност и определяне обхвата на тяхното
приложение.
9 Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото
описание на административната услуга: пожарна безопасност, удостоверяване
съответствието на продуктите с изискванията за пожарна безопасност.
9 Необходими документи:
Заявление с приложени комплект документи по списък:
Услуга 8
I.Наименование на административната услуга: Становище за допустимост на
строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, пожарогасене,
управление на огън и дим и предотвратяване на експлозии
II.Правно основание:Чл. 167г, т.6 от Закона за МВР, във връзка с чл. 54 от Наредба
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти (НСИСОССП).
III.Характеристика:
9 Цел: Удостоверяване годността на продуктите за влагане в строежите в
Република България.
9 Предмет: Проверка за съответствието на продуктите с изискванията на
правилата и нормите за пожарна безопасност.
9 Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото
описание на административната услуга: пожарна безопасност, удостоверяване
съответствието на продуктите с изискванията за пожарна безопасност.
9 Необходими документи:
Заявление с приложени комплект от документи:
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Услуга 9
І. Наименование на административната услуга
Издаване на протокол за резултатите от извършена проверка на състоянието на
пожарната безопасност на земеделската техника, за допускане до участието в жътвена
кампания
ІІ. Правно основание - чл. 91б, ал.1, т. 14 от ЗМВР.
ІІІ. Характеристика:
9 Цел – удостоверява съответствието на земеделската техника с изискванията на
правилата и нормите за пожарна безопасност.
9 Предмет – Протоколът служи за удостоверяване пожарообезопасеността на
земеделската техника, който е необходимо условие за допускането й до участие в жътвена
кампания.
9 Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото
описание на административната услуга: Пожарообезопасеността на земеделската техника
е комплекс от технически мероприятия, насочени към недопускане създаването на
предпоставки за възникването на пожари в реколтата.
9 Необходими документи: искане с приложени комплект документи.
Услуга 10
І. Наименование на административната услуга
Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за
предоставяне на информация за извършваната дейност
ІІ. Правно основание - чл.152, ал.1 от ЗМВР.
ІІІ. Процедура по извършване на административната услуга:
9 Компетентни органи: ГДПБС – МВР
9 Заявител: Заинтересовано лице е всяко юридическо, физическо лице или
организация, което има интерес от административен акт.
9 Необходими документи: искане по образец
Услуга 11
І. Наименование на административната услуга
Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБС.
ІІІ. Процедура по извършване на административната услуга:
9 Компетентни органи: ГДПБС – МВР
9 Заявител: Заинтересовано лице е всяко юридическо, физическо лице или
организация, което има интерес от административен акт.
9 Необходими документи: искане по образец
Целеви стойности по показатели за изпълнение
Целеви стойности по показатели за изпълнение – Опазване живота, здравето и имуществото на
гражданите. Осигуряване на пожарната безопасност на стратегически и особено важни обекти на
територията на страната, както в мирно, така и при кризи от военен и невоенен характер. Индиректно се
влияе стабилното развитие на обществото, осигуряване на вътрешната политика на държавата и
укрепване и развитието на икономиката

Целева стойност
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

1.
Извършени
проверки
за
изпълнение
на
противопожарните правила и норми при проектиране,
реконструкция,
строителство,
модернизация
и
експлоатация в населените места, извънселищните
територии, сгради и технологични съоръжения.

р.

2010

2011

2012

18376

49350

94285
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2. Ограничения и ликвидирани произшествия – пожари,
бедствия, аварии и катастрофи.
3. Извършени услуги на гражданите в областта на
пожарната безопасност на принципа на едно гише.
4. Разработени правила и норми за пожарна и аварийна
безопасност,
хармонизирани
с
европейското
законодателство.
5.
Проведени
мероприятия
за
повишаване
противопожарната култура на населението и публикувани
материали в СМА в областта на пожарната безопасност

р.

3326

2290

1349

р.

8155

8890

9757

р

5

5

5

р.

7604

9190

1055

6. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на
целите в Програмата.
Освен факторите оказващи въздействие върху опазване на сигурността и
вътрешния ред, при ГДПБС – МВР, оказват влияние и климата и природните явления.
7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за
изпълнение на Програмата.
- ГДПБС – МВР, ЗПБС при СДВР и ОДМВР и РУПБС
8.Отговорност за изпълнение на Програмата.
Ръководствата на ГДПБС – МВР и ЗПБС при СДВР и ОДМВР по компетентност.
Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администриране параграфи
на програмата:
№

І.

Програма № 3

Разлика
к.3-к.2

2009 г.

Ревизиран
бюджет 2009
г.

1

2

3

4

5

6

7

Общо ведомствени
разходи:

122 478 907

122 880 500

116 355 050

-6 525 450

107 620 900

-8 734 150

94 488 300

-13 132 600

94 399 400

-88 900

Персонал

107 022 903

112 632 800

112 632 800

0

89 944 800

-22 688 000

89 944 800

0

89 944 800

0

Издръжка

10 019 767

7 398 200

872 750

-6 525 450

17 466 100

16 593 350

2 986 500

-14 479 600

2 611 600

-374 900

5 436 237

2 849 500

2 849 500

0

210 000

-2 639 500

1 557 000

1 347 000

1 843 000

286 000

27 219

7 600

7 600

0

7 600

7 600

7 600

7 569

7 600

7 600

0

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

Капиталови разходи
Администрирани
разходни параграфи
ІІ. Администрирани
разходни параграфи
по бюджета
1. Членски внос и
участие в нетърговски
организации
2. Текущи трансфери,
обезщетения и
помощи
ІІІ. Администрирани
разходни параграфи
по други бюджети,
фондове и сметки
Общо
администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):
Общо разходи по
бюджета (І.+ІІ.):

Общо разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):

Отчет

Закон

2008 г.

Проект

Разлика
к.5-к.3

2010 г.

Прогноза

Разлика к.7к.5

2011 г.

Прогноза

Разлика к.9к.7

2012 г.
8

9

10

0

19 650
0

0

0

0

27 219

7 600

7 600

0

7 600

122 506 126

122 888 100

116 362 650

-6 525 450

107 628 500

-8 734 150

94 495 900

-13 132 600

94 407 000

- 88 900

122 506 126

122 888 100

116 362 650

-6 525 450

107 628 500

-8 734 150

94 495 900

-13 132 600

94 407 000

-88 900
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ПРОГРАМА “ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ”
Цели на програмата:
Извършване на негласна оперативно-техническа дейност за разкриване и
документиране извършването на престъпления, включително и за изготвяне на веществени
доказателствени средства /ВДС/, като:
1. осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства;
2. наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване,
филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със
събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната
сигурност и обществения ред;
3. проследяване на лица и обекти;
4. контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни
средства за комуникация;
5. оперативно проучване на лица и обекти;
6. извършване на оперативно - техническа проверка на пощенска и друга
кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност
и обществения ред и за контрол на други лица, които извършват такава проверка;
7. изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред,
определен със закон, и предоставянето им на органа, направил искането;
8. разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяване
на терористични действия;
9. разработване и прилагане на специфични физико - химични методи и средства и
извършване на взривно - техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи
на взривни устройства;
10. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за
охрана на живота, здравето и имуществото на гражданите;
11. осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни
органи, организации, юридически лица и граждани;
12. издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от
държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
13. получаване на информация от другите структури на МВР, държавни органи,
организации, юридически лица и граждани;
14. предоставяне на информация на другите структури на МВР, държавните органи
и организации при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните
работи;
15. изграждане и използване на информационен фонд, който е част от
информационната система на МВР;
16. привличане на граждани за доброволно сътрудничество;
17. участие в съвместни мероприятия с компетентните държавни органи за
предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;
18. участие в обучението на служители на разузнавателни и контраразузнавателни
служби.
При осъществяване на дейностите по т. 11 органите на специализираната дирекция
"Оперативни технически операции" може да блокират с технически средства
осъществяването на електронни съобщения.
Целева група:
Право да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват
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събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства съобразно тяхната
компетентност имат:
Главна дирекция "Вътрешна сигурност", Главна дирекция "Контраразузнаване",
Главна дирекция "Икономическа и финансова сигурност", дирекция "Сигурност на
Държавна агенция "Национална сигурност" и териториалните дирекции на Държавна
агенция "Национална сигурност", Главните дирекции на МВР - главна дирекция
"Криминална полиция", главна дирекция "Охранителна полиция”, главна дирекция
"Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност" –МВР и областните дирекции на
Министерството на вътрешните работи, службите "Военна информация" и "Военна
полиция" към министъра на отбраната, Националната разузнавателна служба и
наблюдаващите прокурори по съответните досъдебни производства.
Предоставяни продукти/ услуги по програмата
- документи с резултатите от прилагане на специални разузнавателни средства;
- веществените доказателствени средства, получени при използване на специални
разузнавателни средства и протоколи за тях;
- документи от оперативни проучвания на лица.
Дейности за предоставяне на продуктите:
Информацията, придобита от прилагане на специалните разузнавателни средства
обезпечава оперативно - издирвателната дейност на органите по чл.13 от ЗСРС при
спазване разпоредбите на чл.3 от ЗСРС.
Резултатите от прилагането на специални разузнавателни средства се отразяват на
хартиен или друг носител, след получаването им.
Незабавно след изготвянето носителят се изпраща на органа, по чл. 13/ЗСРС.
По писмено искане на органа по чл. 13 от ЗСРС, веществените доказателствени
средства /ВДС/, получени при използване на специални разузнавателни средства се
отразяват в протокол и се предоставят по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния
кодекс.
В случаите, когато документираната информация на материални носители не се
използва като ВДС за нуждите на наказателния процес, се унищожава от СДОТО-МВР с
протокол, по реда на чл. 31, ал. 3 от ЗСРС.
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Целева стойност
Показатели за изпълнение

Мерна единица

1.
Предотвратяване
чрез административен
технически
способи
на
терористични действия и проверка
капацитет %
на пощенската кореспонденция.
2. Осигуряване и прилагане на
специални разузнавателни средства
и изготвяне на ВДС.
3. Извършване на оперативно
проучване на лица и обекти.
4. Защита на информацията като
държавна или служебна тайна.

Прогноза

Прогноза

2011 г.

2012 г.

0

0

0

5

0

0

5

0

0

0

0

5

Проект 2010 г.
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5. Участие в обучението на
служители на разузнавателните и
контраразузнавателни служби на Р.
България
по
прилагане
и
разкриване
на
специални
разузнавателни средства.

0

0

0

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите
на програмата.
- явления и процеси застрашаващи националната сигурност;
- изменение в оперативната обстановка, свързано с борбата срещу тероризма и
екстремизма и опазване а обществения ред;
- изменение на регулаторната рамка, свързана с обществените отношения в
областта на комуникациите и прихващането.
Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение
на програмата.
Участие в изпълнението на задачите и дейностите по извършване на негласна
оперативно – техническа дейност вземат централните и териториални звена на СДОТОМВР, чрез съвместни и координирани действия с компетентните органи по чл. 13/ЗСРС.
Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи
на програмата:
№

Програма № 4.

Отчет

Закон

2008 г.

2009 г.

1
І.

Ревизиран
бюджет
2009 г.

Прогноза

Разлика
к.5-к.3

2010 г.

2011 г.

5

6

Разлика
к.9-к.7

2012 г.
8

9

-1 622 200

15 980 860

-1 283 440

14 839 100

- 1 141 760

15 124 152

285 052

Персонал

16 725 800

16 725 800

0

12 831 900

-3 893 900

12 831 900

0

12 831 900

0

Издръжка

1 779 500

157 300

-1 622 200

2 763 400

2 606 100

688 700

-2 074 700

602 252

-86 448

381 200

381 200

0

385 560

4 360

1 318 500

932 940

1 690 000

371 500

Капиталови разходи

4

Прогноза

Разлика
к.7-к.5

17 264 300

0

3

Проект

18 886 500

Общо ведомствени
разходи:

2

Разлика
к.3-к.2

7

10

Администрирани
разходни параграфи
ІІ.

Администрирани
разходни параграфи по
бюджета
ІІІ. Администрирани
разходни параграфи по
други бюджети,
фондове и сметки
Общо администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо разходи по
бюджета (І.+ІІ.):

0

18 886 500

17 264 300

-1 622 200

15 980 860

-1 283 440

14 839 100

-1 141 760

15 124 152

285 052

Общо разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):

0

18 886 500

17 264 300

-1 622 200

15 980 860

- 1 283 440

14 839 100

- 1 141 760

15 124 152

285 052
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ПРОГРАМА “ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Цели на програмата
Основна стратегическа цел на Академия на МВР е чрез акредитация на
специалностите да се превърне в национална институция за подготовка на държавни
служители за службите за сигурност и обществен ред, имащи качества да бъдат
изпълнители, ръководители и стратегически лидери от съвременен тип, способни да
прилагат модерни концепции в национален и коалиционен формат.
Стратегическата цел налага да се дефинират отделно целите на образованието и
квалификацията.
Основните цели на образованието са:
- усвояване от обучаваните на знания и развиване на умения и способности,
удовлетворяващи съвременните и традиционни изисквания на професията;
- развиване на критично мислене и умения за ефективно решаване на
съвременните проблеми на опазване на обществения ред и защита на националната
сигурност.
Основна цел на квалификацията е:
- повишаването на квалификацията да позволи на работещите ръководители,
специалисти и експерти да получат необходимото им образование и желания от тях
тренинг.
1. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата
продукти/услуги
Дейността на Академията е насочена към потребностите на отделната личност и
цялото гражданско общество с оглед защита на националната сигурност и опазване на
обществения ред.
2. Предоставяни продукти/услуги по програмата
Академията на МВР провежда обучение на български и чуждестранни граждани за
придобиване на образование, квалификация, компетентност, подходяща мотивация,
оптимални физически и психически качества, съответстващи на потребностите на МВР и
на българското общество.
3. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата
Обучение на български и чуждестранни граждани за придобиване на
образователно-квалификационна и образователно-научна степен на висшето образование;
- Обучение в първоначална подготовка на новоназначени служители;
- Обучение за повишаване на квалификацията на служителите от МВР и от
държавната администрация;
- Обучение за преквалификация на служители от МВР;
- Извършване на научни и приложни изследвания по въпроси на сигурността и
обществения ред;
- Други дейности, свързани със сигурността и обществения ред, които са възложени
от Министъра на вътрешните работи.
4. Целеви стойности по показателите за изпълнение
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Целева стойност
Показатели за изпълнение

Мерна единица

Проект

Прогноза

Прогноза

2010 г.

2011 г.

2012 г.
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1. Професионално образование

Брой обучаеми

950

950

980

2 Професионално обучение.

Човекодни

290 000

290 000

290 000

3. Научни изследвания

Броя

85

85

85

4. Издания

Броя

60

65

80

5. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на
целите на програмата
Въздействие върху постигане на целите на програмата могат да окажат следните
външни фактори:
- занижен обществен интерес към специалностите, преподавани в Академията,
респективно малък брой кандидати за обучение в Академията;
- недостиг на финансов средства за поддържане на материалната база и за
осигуряване на качествен учебен процес.
6. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за
изпълнение на програмата
Академия на МВР и Центровете за професионална подготовка са организационните
структури, участващи в програмата. Пряка отговорност за изпълнение на програмата носят
Ректорът на Академията, Академичният съвет, Директорите на ЦСПП.
Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи
на програмата:
№

І.

ІІ.

Програма № 5

Общо ведомствени
разходи:

Отчет

Закон

2008 г.
1

2

3

4

Проект

Прогноза

Разлика
к.5-к.3

2010 г.
5

Прогноза

Разлика
к.7-к.5

2011 г.
6

7

Разлика
к.9-к.7

2012 г.
8

9

10

13 838 700

12 048 230

-1 790 470

13 842 220

1 793 990

10 155 620

-3 686 600

9 694 320

-461 300

Персонал

10 473 200

10 473 200

0

8 166 120

-2 307 080

8 166 120

0

8 166 120

0

Издръжка

2 179 000

388 530

-1 790 470

5 412 600

5 024 07

1 719 000

-3 693 600

1 503 200

- 215 800

Капиталови разходи

1 186 500

1 186 500

0

263 500

-923 000

270 500

7 000

25 000

-245 500

1 942 900

1 942 900

0

1 942 900

0

1 942 900

0

1 942 900

0

2 500

2 500

0

2 500

0

2 500

0

2 500

0

1 940 400

1 940 400

0

1 940 400

0

1 940 400

0

1 940 400

0

0

0

0

0

Общо
администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

1 942 900

1 942 900

0

1 942 900

0

1 942 900

0

1 942 900

0

Общо разходи по
бюджета (І.+ІІ.):

0

15 781 600

13 991 130

-1 790 470

15 785 120

1 793 990

12 098 520

-3 686 600

11 637 220

-461 300

Общо разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):

0

15 781 600

13 991 130

-1 790 470

15 785 120

1 793 990

12 098 520

-3 686 600

11 637 220

-461 300

Администрирани
разходни параграфи
Администрирани
разходни параграфи
по бюджета
1. Членски внос и
участие в нетърговски
организации
2. Текущи трансфери,
обезщетения и
помощи

ІІІ. Администрирани
разходни параграфи
по други бюджети,
фондове и сметки

0

Разлика
к.3-к.2

2009 г.

Ревизиран
бюджет
2009 г.

0
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ПРОГРАМА “ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
Цели на Програмата:
- подобряване на информационното обслужване на ръководството на МВР,
дирекциите на министерството и други държавни органи;
- извършване на теоретични и приложни научни изследвания;
- научноизследователска дейност;
- експертна дейност;
- методическа дейност;
- медицинско обслужване на служителите на МВР и на други лица, определени в
Правилника за прилагането на Закона за МВР;
- стационарно лечение, рехабилитационна и амбулаторно-поликлинична дейност;
- административно обслужване на структурните на МВР и на външни лица и
организации.
Целева група, към която е насочена Програмата:
- служителите на МВР;
- гражданите на Р България.
Структури, участващи в изпълнението на целите на програмата:
За реализирането на тази програма са ангажирани специализираните
административни дирекции на МВР,
Медицински институт на МВР и
научноизследователските и научно-приложните институти на МВР.
Основните показатели, чрез които могат да бъдат измерени резултатите от
изпълнението на програмата, са:
- Разширение на комплексната цифровизация на телефонните връзки, изграждане
на комуникациите на РПУ, развитие на мобилните комуникации на полицейските
структури, повишаване на надеждността на телекомуникациите.
- Повишаване надеждността на управлението на министерството при кризи от
военен характер, обновяване на военно-временните запаси, изграждане на самостоятелна
система за отчет на резервистите и повишаване качеството на тяхната подготовка;
Законови
и
подзаконови
нормативни
промени
за
укрепване
институционалния модел за противодействие на вътрешната корупция, в
съответствие с изискванията на ЕС.
- Работещо функционално звено за оперативно международно полицейско
сътрудничество, съобразно изискванията и стандартите на Европейското законодателство
и практика.
- Разширен достъп до базите данни, интегриране на информацията и нейния анализ.
- Разработени и внедрени нови АИС и информационни технологии и развитие на
съществуващите АИС.
- Развитие на информационните технологии и системи за противодействие на
престъпността в съответствие с изискванията на ЕС.
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Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи
на програмата:
№

Програма № 6

Отчет

Закон

2008 г.

2009 г.

1
І.

ІІІ.

Проект

Разлика
к.3-к.2

Разлика
к.5-к.3

2010 г.

Прогноза

Прогноза

Разлика
к.7-к.5

2011 г.

2

3

4

5

141 064 400

107 038 496

-34 025 904

115 443 540

8 405 044

Персонал

91 082 303

91 082 303

0

71 366 940

Издръжка

43 431 957

10 704 133

-32 727 824

6 550 140

5 252 060

-1 298 080

9

10
-1 375 552

-19 715 363

71 366 940

0

71 366 940

0

40 750 600

30 046 467

12 168 752

-28 581 848

10 641 200

-1 527 552

3 326 000

-1 926 060

8 657 000

5 331 000

8 809 000

152 000

457 700

414 838

-42 862

395 168

-19 670

414 838

19 670

414 838

0

457 700

414 838

-42 862

395 168

-19 670

414 838

19 670

414 838

0

0

0

0

0

0

457 700

414 838

-42 862

395 168

-19 6700

414 838

19 670

414 838

0

Общо разходи по
бюджета (І.+ІІ.):

0

141 522 100

107 453 334

-34 068 766

115 838 708

8 385 374

92 607 530

-23 231 178

91 231 978

-1 375 552

Общо разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):

0

141 522 100

107 453 334

-34 068 766

115 838 708

8 385 374

92 607 530 -23 231 178

91 231 978

-1 375 552

Администрирани
разходни параграфи
Администрирани
разходни параграфи
по бюджета
1. Членски внос и
участие в нетърговски
организации
Администрирани
разходни параграфи
по други бюджети,
фондове и сметки
Общо администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

7

2012 г.

90 817 140

0

6

Разлика
к.9-к.7

92 192 692 -23 250 848

Общо ведомствени
разходи:

Капиталови разходи

ІІ.

Ревизиран
бюджет
2009 г.

8

ПРОГРАМА “УБЕЖИЩЕ И БЕЖАНЦИ”
I. Мисия
Повишаване на институционалния капацитет на ДАБ при МС за правилното
прилагане на правилата за предоставяне и отнемане на отделните видове особена закрила
на чужденци в Република България и равноправното участие в изгражданата обща система
на убежище в Европа.
II. Организационно развитие и капацитет
ДАБ при МС е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с 4
/четири/ териториални поделения в страната – транзитен център – с. Пъстрогор, община
Свиленград, област Хасково, регистрационно-приемателен център град София,
регистрационно-приемателен център село Баня, община Нова Загора, област Сливен и
интеграционен център – град София.
Председателят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към министъра на вътрешните работи.
Председателят ръководи, координира и контролира провеждането на държавната
политика във връзка с предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут на
бежанци в Република България, като изпълнява правомощията по чл. 48 от Закона за
убежището и бежанците.
Числеността на персонала на ДАБ при МС и териториалните и поделения е 156
щатни бройки.
Капацитетът на териториалните поделения за настаняване на чужденци и
провеждане на административните производства по ЗУБ е както следва:
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Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград – 300 чужденци
Регистрационно-приемателен център град София – 425 чужденци
Регистрационно-приемателен център с.Баня, община Нова Загора – 60 чужденци.
Издръжката на настанените в центровете се регламентира от българското
законодателство. Всички чужденци в производство за статут получават и индивидуална
месечна помощ за храна в размер на гарантирания минимален доход на Република
България.
Приетият нов Устройствен правилник регламентира пълно функциониране на
органа на изпълнителната власт със специална компетентност и на администрацията.
Оптимизирана е административната структура на агенцията, детайлно са разписани
и функциите на териториалните поделения на ДАБ.
III. Политика в областта на предоставяне на особена закрила на чужденци:
Ръководство, координации и контрол на държавната политика във връзка с
предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут на чужденци в република
България.
Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за
периода 2005-2008 г.
Визия за развитието на политиката по предоставяне на особена закрила на
чужденци в Република България
Стратегическа и оперативни цели:
1. Повишаване на административния капацитет на агенцията за ефективно
провеждане на административните производства по ЗУБ / информационно,
комуникационно и материално-техническо осигуряване на дейностите, осигуряване на
специализирани преводачески услуги, здравнооосигурителни вноски на чужденците и
производство за предоставяне на статут, социално, медицинско и психологическо
обезпечаване, специализирано обучение на служителите на агенцията и други /.
2. Развитие на съществуващата инфраструктура за приемане на търсещи закрила
чужденци / строителство на водо-пречиствателна станция в Транзитен център – с.
Пъстрогор, оборудване на регистрационно-приемателните центрове /.
3. Ефективно, практическо прилагане на Регламент на Съвета / ЕО / № 343 / 2003
от 18.02.2003 година / Дъблински регламент /, Регламент на Комисията / ЕО / № 1560 /
2003 от 02.09.2003, Регламент на Съвета / ЕО / № 2725 / 2000 от 11.12.2000 г. / Регламента
“Евродак” / и Регламент на Съвета / ЕО / № 407 / 2002 от 28.02.2002 г.
4. Постоянно взаимодействие с институциите на ЕС по задачи и проблеми в
областта на убежището и бежанците в съответствие с Конвенцията на ООН за статута на
бежанците от 1951 година, Протокола на ООН за статута на бежанците, Закона за
убежището и бежанците, нормативните актове на ЕС в областта на убежището и
бежанците, чрез активно участие в заседанията на :
¾ Комитет за имиграция и убежище на Европейската комисия
¾ Дъблински контактен комитет на Европейската комисия
¾ Комитет “Солидарност и управление на миграционните потоци - Европейски
бежански фонд” на Европейската комисия
¾ Работна група “Убежище” към Съвета “Свобода, сигурност и правосъдие” на
ЕС
¾ EURASIL / Мрежа на ЕС за практическо сътрудничество в областта на
убежището /
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¾ Страни на произход – Мрежа на ЕС ІІІ
¾ Работна група 23 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните
работи” / раздел “Убежище” / към Съвета по Европейските въпроси
¾ администриране и управление от ДАБ при МС като отговорна институция на
средства от Европейския бежански фонд, чрез изпълнение на едногодишни и
многогодишни национални програми за управление и усвояване на средствата от ЕБФ ІІІ /
2009-2013 /
¾ реализиране на Националната программа за интеграция на бежанците в
Република България / 2008 – 2010 /
Полза/ефект за обществото от политиката по предоставяне на особена закрила на
чужденци в Република България
Очакваните резултати от изпълнението на стратегическите и оперативните
цели са:
1. Осигуряване на изискуемите материални условия за прием на чужденци, подали
молби за статут, съгласно чл. 13 от Директивата на Съвета 2003/9/ ЕО, относно
минималните стандарти за прием на търсещи убежище.
2. Създаване на оптимални условия за ефективно провеждане на производство за
определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на
статут.
3. Повишаване на административния капацитет на ДАБ при МС за разглеждане на
молби за статут и за правилното практическо прилагане на процедурите и изпълнение по
предоставяне на особена закрила на чужденци в РБ в съответствие с националното
законодателство, стандартите и практиката на ЕС.
4. Ефективно прилагане на процедурите за работа на системите “Евродак” и
“Дъблинет” за обмен на информация между службите на държавите-членки на ЕС,
организационно взаимодействие между заинтересованите дирекции на МВР и ДАБ,
относно осъществяваните трансфери, системата за снемане на пръстови отпечатъци,
изграждането на мрежа и осигуряването на достъп до информационните системи.
5. Създаване на икономически, социални, политически и културни предпоставки и
условия за провеждане на политика за интеграция на бежанците в българското общество,
чрез целенасочени действия на ДАБ при МС, други държавни институции, органи за
местно самоуправление и неправителствени организации за интеграция на бежанците в
българското общество.
6. Изпълнение на “Мерки за интеграция на новопризнати бежанци” / обучение по
български език, професионална квалификация, социално ориентиране, насочване за работа
и други дейности /за интегриране на новопризнати бежанци в период до 1 година от
връчването на решението за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарен статут и
преминаване към пълна самоиздръжка.
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на
политиката:
Министерският съвет, Държавна агенция “Национална сигурност”, Министерство
на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на
финансите, МВнР, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на
детето, НАП и други.
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Показатели за полза/ефект и целеви стойности
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

Отчет
2008 г.

Закон
2009 г.

Ревизиран
бюджет
2009 г.

Проект
2010 г.

Прогноза
2011 г.

Прогноза
2012 г.

1.Новорегистрирани бежанци

брой

746

750

789

810

2 Лица с предоставен статут на
“бежанец”

брой

27

29

35

40

3.Лица
с
предоставен
хуманитарен статут

брой

267

269

275

285

4. Лица, на които са изплатени
социални помощи - храна

брой

3 262

3 285

3 350

3 650

5. Лица настанени в квартири

брой

46

48

55

70

6. Лица
обжалване

на

брой

180

181

185

190

7. Лица завършили курс по
козметика

брой

17

19

22

30

8. Лица завършили курс по
фризьорство

брой

15

16

19

22

9. Лица завършили курс по
живопис

брой

50

52

55

57

10. Лица завършили курс по
български език

брой

58
2

0

5

в

процедура

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи
на програмата:
№

Програма № 7

Отчет

Закон

2008 г.

2009 г.

1
І.

ІІ.

ІІІ.

Ревизиран
бюджет
2009 г.

2

3

4 126 959

4 253 500

3 787 568

1 484 370

1 514 051

Издръжка
Капиталови разходи

2 458 102
184 487

2 294 249
445 200

190 274
12 466

Общо
администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):
Общо разходи по
бюджета (І.+ІІ.):
Общо разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):
Численост на щатния
персонал

Проект

Прогноза

Разлика
к.7-к.5

5

6

3 187 255

1 514 051

0

1 917 357
356 160

-376 892
-89 040

16 500

10 912

16 500

10 912

7

8

-600 313

3 189 088

1 495 065

- 18 986

1 436 190
256 000

- 481 167
-100 160

-5 588

12 745

-5 588

12 745

0

Разлика
к.9-к.7

2012 г.

2011 г.

-465 932

177 808

Прогноза

Разлика
к.5-к.3

2010 г.
4

Общо ведомствени
разходи:
Персонал

Администрирани
разходни параграфи
Администрирани
разходни параграфи
по бюджета
1. Членски внос и
участие в нетърговски
организации
2. Текущи трансфери,
обезщетения и
помощи
Администрирани
разходни параграфи
по други бюджети,
фондове и сметки

Разлика
к.3-к.2

9

10

1 833

3 189 00

0

1 495 065

0

1 495 065

0

1 437 863
256 160

1 673
160

1 437 863
256 160

0
0

0

10 912

- 1 833

10 912

0

0

10 912

-1 833

10 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190 274

16 500

10 912

-5 588

12 745

1 833

10 912

-1 833

10 912

0

4 317 233

4 270 000

3 798 480

-471 520

3 200 000

- 598 480

3 200 000

0

3 200 000

0

4 317 233

4 270 000

3 798 480

-471 520

3 200 000

- 598 480

3 200 000

0

3 200 000

0

156

156

156

156

156

156
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ПРОГРАМА “СПЕЦИАЛНА КУРИЕРСКА СЛУЖБА”
1. Цели на програмата
Основна цел: Защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп
при нейното приемане, пренасяне и доставяне.
Оперативна цел: Своевременно приемане, пренасяне и предаване на
класифицирана информация от и до регистратурите на организационните единици.
2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата
продукти/услуги
Органите на държавна власт и на местното самоуправление, както и на физически и
юридически лица, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и
удостоверения за сигурност, съгласно Закона за защита на класифицираната информация
(ЗЗКИ) и Правилника за прилагането му.
Предоставяни продукти/услуги по програмата
Службата изпълнява задачи:
- свързани с приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща
национална класифицирана информация.
- свързани с приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща
чуждестранна класифицирана информация.
- по приемане, пренасяне и доставка на материали на органите на държавна власт и
на местното самоуправление.
3. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата
Специалната куриерска служба (СКС) изпълнява задачи, свързани с приемане,
пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация на
органите на държавна власт и на местното самоуправление, както и на физически и
юридически лица, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и
удостоверения за сигурност.
Материали, съдържащи класифицирана информация с ниво на класификация за
сигурност на информацията “Строго секретно”, се пренасят само чрез СКС, с изключение
на МО, МВР, ДАНС, НРС и НСО, които могат да пренасят тази информация и със свои
куриери.
Материали, съдържащи чуждестранна класифицирана информация на територията
на страната се пренасят от служители на СКС.
Към момента функциите и дейностите на СКС са регламентирани в чл. 11 от Закона
за пощенските услуги (ЗПУ), Правилника за прилагане на Закона за защита на
класифицираната информация (ППЗЗКИ), глава V, раздел V, във връзка с изпращането,
предаването, пренасянето и приемането на материали, съдържащи класифицирана
информация и в Правилника за организацията, структурата и функциите на СКС, приет с
ПМС № 63/23.03.2007 г.
4. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането
на целите на програмата
Съществуващата нормативна уредба - правата и задълженията по защита на
класифицираната информация са отразени в действащото законодателство и са държавна
политика. С приемането на Закона за защита на класифицираната информация и
Правилника за прилагането му се поставиха определени изисквания в областта на
видовете сигурност по въвеждане на система от принципи, мерки, способи и средства за
защита от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
Икономическите условия в страната;
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Финансирането и наличието на бюджетни ограничения;
5. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за
изпълнение на програмата
В структурно отношение Специалната куриерска служба е дислоцирана на
територията на страната и се състои от ръководство, обща администрация и
специализирана администрация.
Общата численост на службата е определена с ПМС №19/08.02.2008 г. и е 205
лица. От тях 200 са държавни служители и 5 са лица, работещи по трудово
правоотношение.
Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи
на програмата:
№

І.

ІІ.
ІІІ.

Програма

Общо ведомствени
разходи:
Персонал

Отчет

Закон

2008 г.

2009 г.

1

2

3

2010 г.

Прогноза

Разлика
к.7-к.5

2011 г.

5

6

Разлика
к.9-к.7

2012 г.

7

8

9

10

4 240 000

3 000 000

-1 240 000

3 000 000

0

0

3 480 000

3 480 000

2 540 000

-940 000

2 540 000

0

Издръжка

0

700 000

700 000

400 000

-300 000

400 000

0

Капиталови разходи

0

60 000

60 000

60 000

0

60 000

0

Численост на щатния
персонал

0

Прогноза

Разлика
к.5-к.3

4 240 000

Общо разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):

0

4

Проект

0

Администрирани разходни
параграфи
Администрирани
разходни параграфи по
бюджета
Администрирани
разходни параграфи по
други бюджети, фондове и
сметки
Общо администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):
Общо разходи по бюджета
(І.+ІІ.):

0

Ревизиран Разлика
бюджет
к.3-к.2
2009 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 240 000

4 240 000

3 000 000

- 1 240 000

3 000 000

0

0

0

0

0

4 240 000

4 240 000

3 000 000

- 1 240 000

3 000 000

0

205

205

205

ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
I. Преглед на целите и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008 г.
В изпълнение на дефинираните стратегически цели и разработената програма
министерството осъществява следните политики:
1. Политика в областта на превенцията при възникване на бедствия и аварии.
Стратегическа цел: Снижаване на риска от бедствия и аварии.
Ефект: Надеждна защита на живота и здравето на гражданите и тяхното
имущество, на стопанските и културни ценности и повишаване на сигурността на
обществото.
 Политиката е насочена към изграждането на работеща система за координация
между участниците в процеса на планиране на мероприятия по превенцията на бедствия и
аварии, както и към осъществяване на ефективна координация при извършването на
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аварийно – спасителни дейности, дейности по ликвидирането на последствия от бедствия
и аварии, което следва да доведе до спасяване на човешки животи, снижаване
материалните щети и опазване на културните и исторически ценности на страната.
Водещо направление в областта на превенцията е провеждане на целенасочени и
ефективни планиращи дейности за подготовка при преодоляване и/или намаляване на
негативни последствия от бедствия върху населението, околната среда, инфраструктурата
и обектите от националното стопанство. Провежда се системна дейност за
усъвършенстване оценката на риска и координацията в съответствие със Закона за защита
при бедствия на общинско, областно и национално ниво с внедряване на съвременни
организационни методики и технически средства.
Провежда се превантивна дейност за недопускане на производствени аварии и
катастрофи и за изпълнението на поети ангажименти от страна на частния сектор при
превенцията и преодоляването на последствията при бедствия и аварии.
Приоритет в дейността на Министерството на извънредните ситуации в областта на
превенцията е провеждането на открита политика по информираност на обществото във
връзка с възможните рискове, както и на мащабна разяснителна дейност по въпросите на
превантивната работа и възможните действия по време на бедствия сред широка част от
населението. Провежда се целенасочена дейност за повишаване подготовката на органите
за ръководство, силите на министерството, доброволците, частния сектор, населението и
учащите се за защита при бедствия, както и за оперативно организиране дейността на
органите за ръководство при бедствия към Министерски съвет, министерствата, областите
и общините.
Съвместно с Министерство на образованието и науката се разработват методики за
обучение в детските градини, основните и средните училища и висшите учебни заведения.
Организират се национални и международни ученически състезания, които способстват за
популяризирането на мерките и действията по време на бедствия и аварии.
В мащаба на превантивната дейност Министерство на извънредните ситуации
разработва Националната програма за защита при бедствия и годишни планове за
изпълнението й съвместно с останалите министерства и ведомства, Националното
сдружение на общините в Република България и Българския Червен кръст и осъществява
превантивен контрол в хода на реализацията на предвидените в тях приоритети, цели,
мерки и дейности.
 През 2007 година Министерство на извънредните ситуации изгради и въведе в
експлоатация Център за аерокосмическо наблюдение /ЦАН/. Основната задача на центъра
е извършване на мониторинг на територията на страната с помощта на дистанционни
изследвания на Земята от Космоса за наблюдение, откриване, локализиране, оценка на
последиците на природни и антропогенни процеси и аварии. ЦАН е първата по рода си
структура в страната, в която в реално време се получават данни от специализирани
Центърът е предназначен за техническо
спътници за изследване на Земята.
осигуряване и подпомагане на провежданите от министерството програми за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии,
дейности изпълнявани в съответствие със съвместна инициатива на Европейската комисия
и Европейската космическа агенция за следене на промените на земната повърхност в
Европа. С изграждането на центъра се осигурява приемане и обработка на аерокосмически
данни и се създава възможност за провеждането на контрол в реално време за възникване
на бедствия и аварии на територията на страната и в региона. Центърът за аерокосмическо
наблюдение е изграден в съответствие с действащата нормативна база и изискванията на
Европейския съюз по осигуряване безопасността на населението, провеждане на аварийноспасителни дейности, хуманитарни операции и други.
През 2008 г. се осъществи надграждане и програмно-аналитичното развитие на
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Центъра за аерокосмическо наблюдение, реализирано по проект на програма ФАР
включващо специализирани софтуерни системи.
Елемент от дейностите по превенция е осигуряването на индивидуални и колективни
средства за защита. Осигуреността на населението с колективни средства за защита
(скривалища) на този етап се оценява като по-ниска в сравнение с показателите в
развитите европейски страни. Констатира се влошено състояние на големи скривалища в
категоризираните градове. През изминалата година са извършени проверки на състоянието
и ремонтно поддържащи дейности на някои от колективните средства за защита, с което
осигуреността на населението от скривалища се увеличава на около 30 %.
Индивидуалните средства за защита се поддържат при условия, които гарантират
съхранението им в състояние на годност за употреба по реда на Националния авариен
план.
Ежегодно се извършва профилактика, лабораторни изпитания и талкиране, а
комисия от специалисти извърши инспекции на складовете, съхраняващи индивидуални
средства за защита, за проверка на съхранението и състоянието им.
През 2008 г. са закупени нови 3 000 противогаза за подмяна на оперативния резерв
на министерството, които отговарят на изискванията за безопасност на Директива
89/686/ЕЕС за личните предпазни средства и европейските норми към нея. Създаден е
минимален резерв за защита на оперативния персонал на министерството при провеждане
на спешни, неотложни аварийно – спасителни работи. Закупени са още енергийно
захранващи филтри, препарати за йодна профилактика при радиоактивни излъчвания и
комбинирани тестове за биологично опасни реагенти.
През 2008 г. започна осъществяването на процес на подробен анализ на
състоянието и по предложение на кметовете безвъзмездно прехвърляне на общините за
съхранение, поддържане и ползване на индивидуални средства за защита на стойност
около 40 000 хил.лв.
 Водещо направление при реализиране на дейностите по превенция е
провеждането на системни изследвания, анализи, оценки и прогнозиране на рисковете за
населението и обектите от националното стопанство и предприемане на превантивни
мерки за недопускане и/или намаляване на последиците от бедствия и аварии, както и
подобряване координацията на органите на централната и местната власт и юридическите
лица при изпълнение на дейностите по защита. През 2008 г. е създаден информационен
масив и регистър на потенциално опасните обекти от национално, регионално и местно
ниво. Извърши се системен анализ за състоянието на водно стопанските обекти и
критичните участъци. Изготвени бяха указания за предприемане на мерки от органите на
изпълнителната власт, собствениците и/или ползвателите на водно стопански системи и
водни обекти с цел повишаване сигурността и намаляване на риска от допускане на щети и
ограничаване последствията от вредното въздействие на водата. Извършва се контрол на
потенциално опасни обекти, работещи с промишлени отровни вещества, обследване на
складове съхраняващи препарати за растителна защита и такива с изтекъл срок на годност,
проверени са експлоатационни предприятия за битова и промишлена газификация,
проверени са обекти с източници на йонизиращи лъчения.
Създадена е организация за осъществяване на контрол за нерегламентирани
дейности в заливаемите зони на реките, провеждат се дейности за подобряване на
състоянието на хидротехническите съоръжения, обновяват се аварийните планове на
водните обекти.
Системно се работи с областните управители и кметовете на общините по
изготвянето на аварийните планове за защита и координиране на усилията по
предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия.
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 Приоритет в защитата при бедствия е повишаване нивото на професионалната
подготовка на органите на изпълнителната власт, спасителните екипи и целеви групи от
населението за адекватна реакция и защита при възникване на извънредни ситуации с
оглед съкращаване на времето за реакция и ефективността на дейностите по аварийно
спасяване. През 2008 г. е изградена система за картотекиране на служителите и
провеждане на първоначална подготовка и преподготовка на спасителните екипи.
Проведени са обучения на спасителите от новосъздадените екипи за работа с аварийноспасителна техника при химическа, радиоактивна и биологическа обстановка и с алпийска
и водолазна екипировка.
 През 2008 г. се организираха и проведоха допълнителни извънучилищни форми
на обучение за защита при бедствия, способстващи за популяризирането на мерките и
формите за действия необходими за предприемане по време на бедствия и аварии.
Разработи се методология и се проведоха обучения за защита при бедствия в детските
градини и в системата на основното и средното образование. Министерството в
партньорство с Министерство на образованието и науката и Програмата на ООН за
развитие успешно реализира проект „Превенция при бедствия и аварии чрез системата на
средното образование в България”. Проведе се и национална информационна кампания за
хора с увреждания и/или хронични заболявания.
2. Политика в областта на защитата при бедствия и аварии.
Стратегическа цел: Своевременно и адекватно реагиране, ограничаване и
преодоляване на последиците от бедствия и аварии.
Ефект: Подпомагане, ограничаване и преодоляване на вредните последици върху
здравето, околната среда, културните и материални ценности в случай на бедствия и
аварии.
 В изпълнение на стратегическите цели Министерството на извънредните
ситуации работи за осигуряването на надеждна защита на здравето и живота на
населението, националното стопанство и околната среда. Постигането на тази цел може да
се реализира ефективно с изграждането на Единната спасителна система, включваща
организацията, координацията и ръководството на действията на всички оперативни
структури в страната при подготовка за реагиране при бедствия, при възникване на
бедствия и при провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни
работи.
В изпълнение на мисията и стратегически цели Министерството на извънредните
ситуации работи за осигуряването на надеждна защита на здравето и живота на
населението, националното стопанство и околната среда. Постигането на тази цел може да
се реализира адекватно и ефективно в рамките на Единната спасителна система на
страната чрез изграждането на ведомствени и национални организационни и технически
системи, които включват подсистемите Националната система за спешни повиквания с
единен европейски номер 112, Национална система за ранно предупреждение и
оповестяване на изпълнителната власт и населението, Национална интегрирана
информационна система за управление при бедствия, Оперативни комуникационноинформационни центрове и ведомствените комуникационно – информационни системи на
силите за реагиране.
Националната спасителна система за управление и защита при бедствия и аварии
ще реализира изискването за единство и координация на управленските процеси и
оперативно ръководство на силите и средствата при провеждане на спасителни и
неотложни аварийни възстановителни работи при възникнали бедствия и аварии на
ведомствено, регионално и национално ниво.
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С изграждането на системите се осигурява непрекъснато оперативно дежурство,
наблюдение, анализ и оценка на обстановката на база на непрекъснат обмен на
информация и поддържане в постоянна готовност на екипите за участие в операции,
свързани с овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Поддържа се устойчива
информационна и комуникационна свързаност между структурите на министерството и
другите ведомства, имащи функции по защита на населението при възникване на бедствия
и аварии, овладяването им и преодоляване на последствията.
 На 30 септември 2008 г. беше въведена в редовна експлоатация на територията
на цялата страна Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер
112, с което бяха изпълнени поетите ангажименти по глава 19 „Телекомуникации и
информационни технологии” от предприсъединителния договор на Република България за
изграждане на „Национална система за спешни повиквания 112” и изискванията
определени в Директива 2002/22/EC на Европейския парламент и Европейския съвет от
07.03 2002 г. за предоставяне на универсална услуга и права на потребителите, касаещи
електронните съобщителни мрежи и услуги. Осигурена е възможност на всички граждани
на територията на страната – български и чужди за бърз и безплатен достъп до службите
за спешно реагиране - Полиция, Пожарна безопасност и спасяване, Гражданска защита,
Спешна медицинска помощ, Планинска спасителна служба и ИА „Морска
администрация” в случаите, които се определят като „спешни” и се отнасят до нарушаване
на обществения ред, спешна медицинска помощ, спасителна дейност при бедствия,
аварии, катастрофи, пожари, терористични актове и др. Дейностите, осъществявани от
Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 са
регламентирани законово с приемането на Закон на националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112”, който определя структурата и организацията
на системата и функциите и отговорностите на министерствата и ведомствата по нейната
експлоатация и развитие. Ведомствата, предоставящи услуги при спешно реагиране са:
Министерство на извънредните ситуации – Гражданска защита, Министерство на
здравеопазването – Спешна медицинска помощ, Министерство на вътрешните работи –
Полиция и Пожарна безопасност и спасяване, Министерство на транспорта – Морска
администрация и Планинска спасителна служба към Българския червен кръст. Осъществи
се доставката и монтажа на оборудването, комуникационната свързаност, програмното
осигуряване, подготовката на персонала и въвеждането в експлоатация на Националния
център и 5-те Районни центрове на системата в градовете София, Бургас, Варна, Русе,
Монтана и Кърджали. Центровете приемат, обработват и препредават информация за
инцидентите към службите за реагиране, които изпращат екипи на мястото на инцидента и
приемат обратна информация за това, което се случва на мястото на събитието.
Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер-112
осигурява пълен достъп и обслужване на спешните повиквания от съществуващата
фиксирана телефонна мрежа и от мрежите на мобилните оператори.
Структурата на НССПЕЕН-112 представлява децентрализирана мрежа от отворен
тип с разпределени ресурси, позволяваща паралелна обработка на постъпващата
информация. Системата включва един Районен център за спешни повиквания (РЦСП) с
функции на Национален център (НЦ) за наблюдение работата на системата, поддържане
на националната база данни, подпомагане и контрол, и пет функционално
взаимозаменяеми РЦСП, системата е развита вертикално и хоризонтално по йерархичните
нива на управление, чрез интегриране на съществуващите ведомствени, областни и
общински подсистеми.
Задачите за бъдещото развитие на НССПЕЕН-112 са: изграждане на техническа
свързаност с всички диспечерски станции на силите за реагиране в областните градове и
техните филиали по райони, което ще повиши качеството на услугата и ще намали
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времето за реагиране от приемане на сигнала за дадено събитие до намесата на службите
за спешно реагиране; разработване и внедряване на единен стандарт на обслужване на
спешните повиквания в Районните центрове 112; повишаване квалификацията, бързината
на реакция и ефективността на служителите, чрез провеждане на обучителни курсове по
специализирана техническа подготовка и курсове за психологическа помощ.
 През 2008 год. стартира изграждането на Национална система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението,
която включва система за оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните
части на Единната спасителна система и сиренна система за оповестяване на населението.
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението ще осигурява устойчива връзка за обмен на
информация и координация на национално, областно и общинско ниво, както и за
отделните кметства и населени места, което ще се постигне с изграждането и
функционирането на Национален контролен възел в ситуационния център на
Министерството на извънредните ситуации, алтернативен контролен възел в оперативния
комуникационно – информационен център (ОКИЦ) на министерството в гр. Бургас,
областни контролни възли в оперативните комуникационно-информационни центрове
/ОКИЦ/ на МИС в областните градове, локални контролни пунктове в общините,
кметствата и отделните населени места и интегриране с локалните автоматизирани
системи за оповестяване на потенциално опасни обекти и дейности.
Етапите на изграждане на Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване (НСРПО) включват:
o Изграждане на национално и на областно ниво на системата за оповестяване на
органите на изпълнителната власт при извънредни ситуации; с Национален контролен
възел в гр. София; алтернативен контролен възел в ОКИЦ – гр. Бургас и областни
контролни възли в 27 - те областни центрове с теле- и радио- комуникационна свързаност
и съответното оборудване.
o Изграждане на система за ранно предупреждение и оповестяване на
населението (сиренна система) в 28-те областни центрове и в 264 общински центъра, 252
града и 5 078 села, с теле- и радио- комуникационна свързаност, съответното оборудване
и крайни акустични устройства (сирени).
o Интегриране на системата с изградените в страната локално автоматизирани
системи за оповестяване.
Техническото изпълнение на проекта включва: акустично планиране на съответната
територия, чрез специално разработен за целта софтуер за определяне типа и мястото на
монтаж на сирените, доставка и монтаж на комуникационно и информационно
оборудване, монтаж на крайни акустични устройства (сирени) и стандартно програмно
обезпечаване и изграждане на мрежова свързаност със системите и елементите на НСРПО.
Подробното описание на техническите параметри, етапите на изграждане и оценката за
социалната и икономическа ефективност на проекта са представени в разработения за
целта и представен в Министерство на финансите Инвестиционен проект на системата.
 За осигуряването на координация между органите на изпълнителната власт и
съставните части на Единната спасителна система при провеждане на СНАВР в
изпълнение на от Закона за защита при бедствия бяха реализирани комплекс от дейности,
свързани с изграждането, оборудването и осигуряването с човешки ресурси на
Оперативните комуникационно-информационни центрове на Министерството на
извънредните ситуации. Реализирането на планираните дейности се извърши в
партньорство с областните управители, които осигуриха необходимия сграден фонд и
оказаха пълно съдействие за навременното стартиране на ОКИЦ. До средата на 2008 г. в
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28-те области на страната бяха пуснати в действие Оперативните комуникационноинформационни центрове, които са координиращи звена на Единната спасителна система
и чиито функции са: да приемат и оценяват информация за възникнали бедствия на
територията на областта и проследяват процеса по тяхното овладяване; да уведомяват
органите на изпълнителната власт и осъществяват координация между частите на
Единната спасителна система като поддържат връзка с общините, спасителните отряди на
Министерството на извънредните ситуации, Полицията, Пожарната и Спешна медицинска
помощ на територията на областта. Центровете са оборудвани с комуникационноинформационна техника, която осигурява комуникационна свързаност по електронно
съобщителните мрежи на предприятията, предоставящи фиксирани и мобилни
телекомуникационни услуги, към радиомрежите на МИС и опорната оптична мрежа на
ДАИТС/НМДА с цел съкращаване на времето за вземане на адекватни и оптимални
решения за реагиране в случаите на заплаха или възникване на бедствия. Изграждането и
оборудването на оперативните комуникационно-информационни центрове наложи и
поетапната модернизация и адаптиране на съществуващите радио - комуникационни
мрежи на министерството и обновяването и изграждането на интегрирани мобилни
комуникационни модули за спасителните отряди на областните дирекции, които ще ги
улесняват при провеждането на неотложни спасителни и аварийно-възстановителни
дейности.
 Развитието на политиката в областта на защитата при бедствия и аварии
включва увеличаване на навременността и ефективността на дейностите по аварийноспасяване по време на бедствия и аварии, както и на дейностите по възстановяване на
щети от събития. Това изисква поддържане на техниката и средствата за защита в
постоянна готовност за използване по предназначение и нейното поетапно обновяване със
съвременни и многофункционални модели. Осъществява се стандартизиране,
унифициране и поетапно обновяване на специализираното оборудване необходимо за
извършване на различните видове аварийно-спасителни мероприятия, посредством
изготвяне на единна номенклатура от специално и друго оборудване за спасителните
екипи и формирования. Оборудването и доокомплектоването на спасителните екипи с
еднаква по вид и функционални характеристики съвременна техника, ще позволи да се
съкрати времето за реакция и да се разшири зоната на отговорност на спасителите при
възникване на бедствия и аварии, както и минимизиране на необходимия финансов ресурс,
разходван в момента за поддържането на старата и вече морално и физически остаряла
техника. Периодичното провеждане на обучения и тренировки на спасителните екипи ще
поддържа и подобрява тяхната готовност за реагиране ще ограничи риска от поражения и
щети, и ще намали необходимото време за извършване на реална спасителна дейност.
 През 2008 г. продължи изграждането на професионалните сили на системата,
като вече са създадени отдели „Аварийно - спасителни дейности” в 28-те териториални
дирекции „Гражданска защита” и в момента се изграждат още три нови отряди. Това
осигурява разумна достатъчност по отношение покритието на страната с професионални
сили във всички области на отговорност, което значително ще намали времето за
реагиране и ще повиши ефективността на спасителите.
През изминалата година бяха планирани и проведени учения и тренировки на ниво
териториални дирекции „Гражданска защита” с участие на отделите „Аварийноспасителни дейности”. Министерството на извънредните ситуации участва през м. април в
щабно учение СМХ’08, през м. юни в ръководството на Международното учение
UUSIMAA’2008, проведено във Финландия и през м. септември 2008 г. в международно
практическо учение, което се проведе в Унгария и Румъния.
За усъвършенстване подготовката и квалификация на професионалните сили,
продължи изграждането, модернизирането и функционирането на единствения по рода си
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в Югоизточна Европа лицензиран Център за професионално обучение на спасители с
разнородна специализация в гр. Монтана. Предвижда се той да разшири възможностите си
и да се превърне в международен учебен център за спасители. През годината в него бяха
организирани и проведени 6 курса за обучение и придобиване на професия „спасител” за
163-ма служители и други.
В последните две години спасителните екипи бяха оборудвани с комуникационно
оборудване, със специализирани автомобили с техника за реагиране в химическа и
радиационна среда, алпийско и водолазно оборудване, високоподемни автокранове,
автовишки, седлови влекачи, инженерна техника, микробуси за водолазните групи,
прибори за откриване на хора по сърдечна дейност и температура, което допринесе за
увеличаване мобилността на екипите и ефективността на дейностите по аварийно
спасяване, както и на дейностите по възстановяване от нанесени щети.
През 2008 г. в системата на ГД „НС „Гражданска защита” са постъпили сигнали за
събития с характер на бедствия в около 9 000 случая. В 3 813 от случаите са извършени
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности с участието на 2 307 органи
за управление и сили на министерството – 9 912 човека с 4 906 броя технически единици.
 Приоритет в областта на защитата при бедствия и аварии на местно ниво е
създаването на доброволни формирования на населението.
През 2007 г. беше обнародвана Наредба № Н-2 от 03.05.2007 г. за регистрите на
доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучения на
доброволци. Съгласно Закона за защита при бедствия те се създават от кметовете след
решение на Общинския съвет, като се отчита необходимият брой доброволци за
подпомагане на местната власт по време на бедствие. Доброволците са организирани в
отряди като на всяко доброволно формирование се определя уникален код, а на
доброволците, числящи се към него – персонален идентификационен номер. През 2008 г.
Министерския съвет прие Наредба за условията, реда за получаване и размерите на
възнагражденията на доброволците за обучение и изпълнение на задачи за защита при
бедствия, както и стандарти за финансиране на тези дейности по категории общини, с
които се регламентира реда за финансиране на доброволните формирования на общините.
За времето на обучение или изпълнение на задачи за защита при бедствия лицата ще
получават възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в
размери, определени в Наредбата. Разходите за обучение, екипировка, застраховка и
дължимите осигурителни вноски са за сметка на републиканския бюджет и ще се
финансират от държавния бюджет чрез общините, като делегирана от държавата дейност
по реда и размерите определени в приетия за целта стандарт за доброволците. До момента
26 области на страната са създадени и регистрирани 138 доброволни формирования за
защита при бедствия с 2 114 доброволци.
II. Визия за развитието и функционални отговорности на министерството.
Мисията на Министерството на извънредните ситуации е предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, с оглед осигуряване на
защита на живота, здравето и имуществото на населението, и опазване на околната среда,
културните и материалните ценности на страната.
Министерството на извънредните ситуации разработва и провежда държавната
политика в областта на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия и аварии насочена към създаването на ефективна и ефикасна, адекватно
осигурена ресурсно и технически национална интегрирана система за предотвратяване,
подготовка, своевременно реагиране и възстановяване при кризи. В дейността си
министерството обединява усилията на органите на изпълнителната власт, юридическите
лица, неправителствените организации и гражданите за създаване на унифициран модел за
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действие при кризи чрез повишаване знанията и уменията, постигане на ефективна
комуникация и координация и повишаване резултатността на дейностите при бедствия и
аварии.
В изпълнение на възложените със закона функции, Министерството на
извънредните ситуации чрез неговите структури включващи Главна дирекция
„Национална служба „Гражданска защита” с 28 териториални звена, Главна дирекция
„Национална система 112” с 6 териториални звена, обща и специализирана администрация
на министерството осъществява планирането, организацията и фактическите дейности по
защитата при бедствия чрез провеждане на превантивна дейност; провеждане на дейности
по защитата; координация на действията на единната спасителна система; подпомагане и
възстановяване при бедствия.
Превантивната дейност включва: изследване, анализ, оценка и прогнозиране на
рисковете от бедствия; категоризиране на територията в страната в зависимост от
рисковете; планиране на защитата при бедствия с плановете на общинско, областно и
национално ниво; прилагане на превантивни мерки за недопускане и/или намаляване на
последиците от бедствията чрез териториално - устройствени, градоустройствени,
строителни и други технически мерки, изграждане и поддържане на системи за
наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, осигуряване на колективни и
индивидуални средства за защита; обучение и практическа подготовка на централните и
териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението.
Министерството на извънредните ситуации разработва Националната програма за
защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й съвместно с министерствата и
ведомствата, Националното сдружение на общините в Република България, Българския
Червен кръст и други институции, организира разработването на Национален план за
защита при бедствия и Национален план за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно – възстановителни работи, и осъществява превантивен контрол в хода на
реализацията на предвидените в тях цели, мерки и дейности.
Дейностите по защитата на населението в случай на заплаха или възникване на
бедствия включват: предупреждение; изпълнение на неотложни мерки за намаляване на
въздействието; оповестяване; провеждане на спасителни операции; оказване на
медицинска помощ при спешни състояния; оказване на първа психологична помощ на
пострадалите; овладяване и ликвидиране на екологични инциденти; защита срещу взривни
вещества и боеприпаси; операции по издирване и спасяване; радиационна, химическа и
биологична защита; ограничаване и ликвидиране на пожари; временно извеждане;
извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; ограничаване на
разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове; други операции,
свързани със защитата.
Министерството на извънредните ситуации изгражда Единна спасителна система,
която осигурява организацията, координацията и ръководството на действията на звената,
службите и структурите при подготовката за реагиране при бедствия, при възникване на
бедствия и за провеждане едновременно на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи от различни нейни части или единици. Основните съставни части
на единната спасителна система са Главна дирекция “Национална служба „Гражданска
защита”, Национална служба ”Пожарна безопасност и защита на населението”,
Центровете за спешна медицинска помощ. Координацията на съставните части на
единната спасителна система се осъществява чрез Оперативните комуникационноинформационни центрове на Министерството на извънредните ситуации.
Министерството на извънредните ситуации координира създаването на колективни
средства за защита - публична държавна, публична общинска или частна собственост,
които се поддържат, управляват и стопанисват от ведомствата, на които са предоставени.
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Министерството създава и подържа оперативен резерв от индивидуални средства за
защита предназначени за предпазване на дихателните органи, очите и кожата от отровни и
радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от високи температури и изгарания, от взривове
и други механични въздействия.
Финансирането на политиките и програмите разработвани и провеждани от
министерството и неговите структури се осъществява със средства предвидени в
Държавния бюджет на Република България за съответната година, средства от
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, привлечени средства по линия
на програма ФАР и международни донорски организации, занимаващи се с управление на
кризи.
Основните приоритети и конкретните инвестиционни проекти предвидени за
реализация в периода 2010 – 2012 г. в рамките на прогнозата за общите разходи са:
9 Повишаване на професионалната подготовка и квалификация на аварийноспасителните екипи, както и провеждане на обучения и разяснителни кампании с цел
подготовката на органите на изпълнителната власт, целеви групи и населението за
адекватна реакция и защита при бедствия;
9 Повишаване надеждността на защитата при бедствия, чрез модернизиране на
скривалищата и други укрития и обновяване на индивидуалните средства за защита на
спасителните отряди при радиационни, химически и биологични аварии;
9 Завършване изграждането на Националната система за спешни повиквания с
единен европейски номер - 112, с оглед навременна и надеждна помощ на гражданите от
специализираните аварийни служби в съответствие с установените европейски стандарти;
9 Изграждане на Оперативни комуникационно - информационни центрове в 28-те
териториални дирекции на МИС, които ще приемат и оценяват информацията за
възникнали бедствия, ще уведомяват и подпомагат компетентните съставни части на
единната спасителна система и органите на изпълнителната власт и ще координират
действията им при провеждане на спасителни и неотложни аварийно - възстановителни
работи;
9 Изграждане на Национална система за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване при бедствия и аварии и нейното интегриране с ведомствените и локални
системи за мониторинг и оповестяване на територията на цялата страна;
9 Създаване на аварийно-спасителни екипи на територията на 28-областни
центрове в страната;
9 Оборудване на спасителните отряди с професионална многофункционална
спасителна техника и оборудване с оглед повишаване ефективността на извършваните
аварийно - спасителни дейности и намаляване на времето необходимо за реагиране при
бедствия.
1. Програма 1 “Превенция при бедствия”.
1.1. Цели на програмата.
В изпълнение на програмата се осъществяват дейности по: прогнозиране, ранно
предупреждение и мониторинг на извънредни ситуации в реално време, създаване на
актуална база данни за потенциално опасните обекти, единна категоризация на обектите от
национално значение, изготвяне на методики за наблюдение, оценка и вземане на
превантивни мерки за неутрализиране на възможните рискове, проверка и извършване на
анализ на категоризираните потенциално опасни обекти, извършване на предварителен,
текущ и последващ контрол.
Източници на финансиране на дейностите по програмата: републикански бюджет.
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1.2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата
продукти/услуги.
- Населението на Р България и чужди граждани, пребиваващи на територията на
страната;
- Държавните и частните стопански субекти;
- Министерства и ведомства.
1.3. Предоставяни продукти/услуги по програмата.
1.3.1. Разработване на политика и система за превенция при бедствия.
1.3.2. Интегрирана информационна система за управление при бедствия и
извънредни ситуации.
1.3.3. Категоризиране на урбанизираните територии според степента на риска.
1.3.4. Предоставяне на информация за текущото състояние на наблюдавани обекти
и прогнозиране на бъдещото развитие.
1.3.5. Индивидуални и колективни средства за защита.
1.3.6. Управление на материални запаси за подпомагане при кризи и бедствия.
1.3.7. Превантивен контрол.
1.4.Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата.
1.4.1. Дейности по разработване на политика и система за превенция при бедствия:
- Разработване и приемане на правно-нормативни актове определящи и регулиращи
държавната политика в областта на превенцията при бедствия;
- Разработване на методологии, инструкции, указания, ръководства и др. в областта
на превенцията при бедствия;
- Разработване на Национална програма за защита при бедствия и годишни планове
за изпълнението й.
1.4.2. Дейности по изграждането на интегрираната информационна система за
управление при бедствия и извънредни ситуации:
- Координация и управление на силите за реагиране, структурите и звената при
извънредни ситуации на ведомствено ниво.
1.4.3. Дейности по категоризиране на урбанизираните територии според степента
на риска:
- Създаване на база данни за териториите подлежащи на категоризиране;
- Създаване на регистри на потенциално рисковите обекти на национално,
регионално и местно ниво;
- Единна категоризация на обектите от национално значение.
1.4.4. Дейности по предоставяне на информация за текущото състояние на
наблюдавани обекти и прогнозиране на бъдещото развитие:
- Приемане и обработка на аерокосмически данни;
- Провеждането на контрол в реално време за възникване на бедствия и аварии;
- Приемане, обработка, обобщаване и обмен на информация с институциите в
страната и със съседни държави;
- В центъра е инсталирана първата в страната софтуерна система за локализиране
на пожари на база сателитни данни в близко до реалното време. Информацията за засечени
пожари се разпространява чрез e-mail. За 2008 г. ЦАН е предупредил ситуационния център
на Министерство на извънредните ситуации за около 120 топлинни аномалии с
характеристики на пожар;
- Наблюдение на снежна и ледена покривка - извършват се оценките на темпа на
топене с оглед опасността от наводнения;
- Извършват се оценки и анализи свързани с моментното състояние на
атмосферата, земната и водна повърхност на база повече от 45 алгоритми на NASA. Чрез
тях се измерват над 150 променливи, като височина на облачна покривка, налягане,

47

температура, вид, тип и състояние на облаци, температура на земна и водна повърхност и
много други;
- Наблюдение при застрашеност от наводнения - постигане на по-висока точност
и прецизиране на райони застрашени от наводнение, вследствие интеграцията на
съществуващите системи и обединяването им както с наземни данни, така и с
метеорологичните прогнози;
- Методология за приблизителна оценка на вероятни количества валежи на база
данните от метеорологичните сателити;
- Проследяване на динамиката на извънредна ситуация, посредством
последователни изображения от различни часове. След пожар се получава ерозия на
почвата, което се взема в предвид при оценка на риска от наводнения, защото усилва
повърхностния отток и увеличава силата на наводненията и щетите от тях и има пряка
връзка към възникване на свлачища;
- Мониторинг на суша и засушаване - въведена е Национална база данни от
вегетационни индекси и агроклиматични данни, която дава възможност за извършване на
оценки и анализ за последните 10 години. Могат да бъдат посочени годините с най-лоши и
най-благоприятни условия за развитие на редица селскостопански култури. Тази база
данни се използва за сравнение за бъдещи години и за мониторинг на процесите по сушата
и засушаването. Приложимостта на тази база данни е както за проследяване развитието,
вида, типа и състоянието на растителната покривка на териториятата на страната, така и за
направата на оценки от пожароопасност при засушаване и суша.
- Действащ Гео портал на министерството, чрез който Центъра за аерокосмическо
наблюдение предоставя данни и информация на всички ведомства, агенции и организации,
свързани с процеса по управление на риска от природни бедствия, аварии и катастрофи на
територията на страната.
1.4.5. Дейности по осигуряване на населението с индивидуални и колективни
средства за защита:
- Създаване и поддържане на запаси от индивидуални средства за защита за
персонала на министерството и на населението;
- Поддържане на колективните средства за защита.
1.4.6. Дейности по управление на материални запаси за подпомагане при кризи и
бедствия:
- Планиране на резерв от материални запаси за подпомагане при кризи и
бедствия;
- Създаване на резерв от материални запаси за подпомагане при кризи и
бедствия;
- Съхранение на материални запаси за подпомагане при кризи и бедствия.
1.4.7. Дейности по превантивен контрол:
- Проверка на потенциално опасни обекти;
- Извършване на анализ на потенциално опасни обекти;
- Извършване на предварителен, текущ и последващ контрол.
1.5. Целеви стойности по показателите за изпълнение по програма “Превенция
при бедствия”.
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Ползи/ефекти: Прогнозиране, ранно предупреждение и мониторинг на извънредни ситуации в
реално време, изготвяне на методики за наблюдение, оценка и вземане на превантивни мерки
за неутрализиране на възможните рискове.
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Целева стойност
Мерна
единица

Показатели за изпълнение

Отчет

Закон
2009 г.

2008 г.

Ревизиран
бюджет

Ппроект
2010 г.

Прогноза
2011 г.

Прогноза
2012 г.

2009 г.

1. Изготвени нормативни актове
и планове

брой

4

6

6

7

7

7

2
Разработени
указания,
инструкции, ръководства и др.

брой

7

10

10

10

10

10

3.Издадени
бюлетини

брой

21

22

22

25

25

25

брой

130

725

725

800

800

800

5. Осигуреност на населението
от скривалища

%

30

31

31

35

40

40

6.Осигуреност на персонала на
министерството с индивидуални
средства за защита

%

35

80

80

90

90

90

7. Осигуреност на населението
от индивидуални средства за
защита

%

5

5

10

10

10

информационни

4. Категоризирани обекти

на

брой

130

1500

1500

1500

1500

1500

9. Извършени анализи и дадени
предписания на потенциално
опасни обекти

брой

130

1500

1500

1500

1500

1500

10. Информационно покритие на
силите
за
реагиране
в
областните центрове

брой

28

28

28

28

28

28

8. Извършени проверки
потенциално опасни обекти

1.6. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането
на целите на програмата.
1.7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за
изпълнение на целите.
- Дирекция „Планиране и превантивна дейност”;
- Дирекция „Комуникационни информационни системи”;
- Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита”;
- Териториални дирекции „Гражданска защита”;
- Център за аерокосмическо наблюдение.
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1.8. Разходи по програма “ Превенция при бедствия”.
Програма № .1
„Превенция
бедствия”
І.

ІІ.

ІІІ.

при

Общо ведомствени
разходи:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Администрирани
разходни параграфи
Администрирани
разходни параграфи
по бюджета
1 Осигуряване на
препарати за йодна
профилактика,
в
съответствие
с
изискванията на чл.
23, т. 9 от Наредбата
за
планиране
и
готовност за действие
при
радиационна
авария
2. Закупуване на нови
индивидуални
средства за защита по
Решение
№
СБ1/31.03.2008 г.
3.
Индивидуални
средства за защита и
създаване на резерв
от материални запаси
за осигуряване на
неотложна помощ и
защита
на
населението
Администрирани
разходни параграфи
по други бюджети,
фондове и сметки
Общо
администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):
Общо разходи по
бюджета (І.+ІІ.):
Общо
разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):
Численост на щатния
персонал
Численост
на
извънщатния
персонал

Отчет
2008 г.

Закон
2009 г.

816 840

2 715 408

128 462

428 961

Ревизиран
бюджет
2009 г.

Разлика
к.3-к.2

2 245 408 - 470 000
428 961
566 447

Проект
2010 г.

3 045 408

Разлика
к.5-к.3

800 000

428 961

Прогноза
2011 г.

Разлика
к.7-к.5

Прогноза
2012 г.

Разлика
к.9-к.7

3 045 408

0

3 045 408

0

428 961

0

428 961

0

516 449

386 447

180 000

16 447

-550 000

16 447

0

16 447

0

10 171 929

1 900 000

1 250 000 - 650 000

2 600 000

1 350 000

2 600 000

0

2 600 000

0

11 443 125

2 715 408

2 245 408 - 470 000

3 045 408

800 000

3 045 408

0

3 045 408

0

11 443 125

2 715 408

2 245 408 - 470 000

3 045 408

800 000

3 045 408

0

3 045 408

0

9

40

626 285

326 303

299 982

626 285

40

40

40

40
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2. Програма 2 “ Обучение за подготовка и защита”.
2.1. Цели на програмата.
В изпълнение на програмата се осъществяват дейности по: обучение на обучители,
обучение на целеви групи от населението за поведение при бедствия, обучения на
органите на управление от месната и изпълнителната власт, провеждане на национални и
международни тренировки и учения по целеви групи.
Източници на финансиране на дейностите по програмата: републикански бюджет.
2.2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата
продукти/услуги.
- Населението на Р България и чужди граждани, пребиваващи на територията на
страната;
- Държавните и частните стопански субекти;
- Министерства и ведомства.
2.3. Предоставяни продукти/услуги по програмата.
2.3.1. Разработване на методики, програми, регистър на обучаващите.
2.3.2. Обучение за защита при бедствия.
2.4. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата.
2.4.1. Дейности по разработване на методики, програми, регистър на
обучаващите:
- Разработване на методики и програми за обучения;
- Разработване на регистър на обучаващи;
- Осъществяване на обучаващи програми.
2.4.2. Дейности по обучение за защита при бедствия:
- Обучение на органите на изпълнителната власт;
- Обучение на обучаващи;
- Обучение на учащи се;
- Обучение на щатните сили;
- Обучение на доброволците;
- Обучение на частния сектор;
- Обучение на населението.
2.5. Целеви стойности по показателите за изпълнение по програма “Обучение
за подготовка и защита”.
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Ползи/ефекти: Обучение на обучители, обучение на целеви групи от населението за поведение при бедствия,
обучение на органите на управление от местната и изпълнителната власт, провеждане на национални
международни тренировки и учения по целеви групи.
Целева стойност

1. Разработени учебни методики

брой

2

2

Ревизиран
бюджет
2009 г.
2

2 Разработени учебни програми

брой

10

25

3. Регистрирани обучаващи

брой

300

4. Проведени обучения на местно и
регионално нива

брой

5. Брой обучени лица
6. Проведени обучения за различни
възрасти

Показатели за изпълнение

Мерна
единица

Отчет

Закон
2009 г.

2008 г.

Проект
2010 г.

Прогноза
2011 г.

Прогноза
2012 г.

5

5

5

25

25

25

25

300

300

300

300

300

1 200

1 350

1 350

1500

1500

1500

%

16 500

18 500

18 500

20 500

20 500

20 500

%

8 500

10 000

10 000

12 000

12 000

12 000

51

2.6. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането
на целите на програмата.
2.7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за
изпълнение на целите.
- Дирекция „Национален учебен център и подготовка на частния сектор”.
2.8. Разходи по програма “ Обучение за подготовка и защита”.
Програма № ..2
„Обучение за подготовка и
защита”

Отчет
2008 г.

1

Закон
2009 г.

2

Ревизиран
бюджет
2009 г.

Разлика
к.3-к.2

3

4

Проект
2010 г.

5

6

І. Общо
ведомствени
разходи:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Администрирани
разходни параграфи
ІІ. Администрирани
разходни параграфи по
бюджета

838 890

510 880

510 880

0

319 351

181 635

269 351

269 351

0

498 405

241 529

241 529

0

1. Окончателно плащане по
договор от 2007 г. за
разработване на методология
за създаване на планове за
защита при бедствия и
система
за
оценка
на
критичната инфраструктура
на общинско ниво, анализ на
съществуващите
система
включени в НСРПО и за
организиране на обучения по
проект „Реконструкция на
социалната инфраструктура
след
унищожителните
наводнения във връцка с
изпълнението на компонент Б
от сключено Споразумение за
безвъзмездна помощ между
Министъра на външните
работи на Кралство Холандия
и Министерство на финансите
на Република България

276 769

1 115 659

510 880

510 880

1 115 659

510 880

510 880

15

25

25

ІІІ Администрирани
разходни параграфи по
други бюджети, фондове
и сметки
Общо администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):
Общо
разходи
по
бюджета (І.+ІІ.):
Общо
разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):
Численост
на
щатния
персонал
Численост на извънщатния
персонал

Разлика
к.5-к.3

Прогноза
2011 г.

7

Разлика
к.7-к.5

8

Прогноза
2012 г.

Разлика
к.9-к.7

9

10

-191 529

319 351

0

319 351

0

269 351

0

269 351

0

269 351

0

50 000

-191 529

50 000

0

50 000

0

0

319 351

-191 529

319 351

0

319 351

0

0

319 351

-191 529

319 351

0

319 351

0

158 850

276 769

276 769

25

25

25
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3. Програма 3 “Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при
бедствия”.
3.1. Цели на програмата.
В изпълнение на програмата се осъществяват дейности по: наблюдение на
потенциално опасни обекти и съоръжения, мониторинг върху рискови територии и
инфраструктура, оценка на текущото състояние на наблюдаваните обекти, прогнозиране
на бъдещото състояние на наблюдаваните обекти, оценка и управление на риска от
възникване и потенциалните щети от бедствия, оповестяване и координиране на
действията на силите за реагиране, ранно предупреждение и оповестяване на населението.
Източници на финансиране на дейностите по програмата: републикански бюджет.
3.2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата
продукти/услуги.
- Населението на Р България и чужди граждани, пребиваващи на територията на
страната;
- Държавните и частните стопански субекти;
- Министерства и ведомства.
3.3. Предоставяни продукти/услуги по програмата.
3.3.1. Разработване на политика.
3.3.2.Ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
на населението при бедствия и извънредни ситуации.
3.4. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата.
3.4.1. Дейности по разработване на политика:
- Разработване и приемане на правно-нормативни документи определящи
държавната политика в областта на защитата на населението при бедствия и аварии;
- Разработване на методологии, инструкции, указания, ръководства и др. в
областта на защитата на населението при бедствия и аварии;
- Изграждане на технически системи за наблюдение и ранно предупреждение.
3.4.2. Дейности по ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на населението при бедствия и извънредни ситуации:
- Изграждане на система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и
извънредни ситуации.
3.5. Целеви стойности по показателите за изпълнение
“Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.

по

програма

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Ползи/ефекти: Наблюдение на потенциално опасни обекти и съоръжения, мониторинг върху рискови територии
и инфраструктура, оценка на текущото състояние на наблюдаваните обект, прогнозиране на бъдещото състояние
на наблюдаваните обекти, оценка и управление на риска от възникване и потенциалните щети от бедствия,
оповестяване и координиране на действията на силите за реагиране, ранно предупреждение и оповестяване на
населението.
Целева стойност
Показатели за изпълнение
1. Процент на населението на Р
България, което се оповестява чрез
системата
за
оповестяване
и
предупреждение

Мерна
единица

%

Отчет

Закон
2009 г.

2008 г.

0

34

Ревизиран
бюджет
2009 г.

34

Проект
2010 г.

50

Прогноза
2011 г.

100

Прогноза
2012 г.

100
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3.6. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането
на целите на програмата.
3.7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за
изпълнение на целите.
- Дирекция „Комуникационни информационни системи”;
- Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита”;
- Териториални дирекции „Гражданска защита”;
3.8. Разходи по програма “Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване
при бедствия”.
Програма № .3
„Наблюдение,
ранно
предупреждение
и
оповестяване при бедствия”.
І.

Общо
ведомствени
разходи:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Администрирани разходни
параграфи
ІІ. Администрирани разходни
параграфи по бюджета
ІІІ. Администрирани разходни
параграфи
по
други
бюджети,
фондове
и
сметки
Общо
администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):
Общо разходи по бюджета
(І.+ІІ.):
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
Численост
на
щатния
персонал
Численост на извънщатния
персонал

Отчет
2008 г.

Закон
2009 г.

Ревизиран
бюджет
2009 г.

Разлика
к.3-к.2

3

4

Проект
2010 г.

5

Разлика
к.5-к.3

6

Прогноза
2011 г.

Разлика
к.7-к.5

7

8

Прогноза
2012 г.

Разлика
к.9-к.7

9

10

1

2

5 579 286

600 000

600 000

0

350 000

-250 000

350 000

0

350 000

0

606 980

600 000

600 000

0

350 000

-250 000

350 000

0

350 000

0

5 579 286

600 000

600 000

0

350 000

-250 000

350 000

0

350 000

0

5 579 286

600 000

600 000

0

350 000

-250 000

350 000

0

350 000

0

4 972 306

4. Програма 4 “ Сили за реагиране при бедствия”.
4.1. Цели на програмата.
В изпълнение на програмата се осъществяват дейности по: уведомяване на силите
за реагиране за бедствия и инциденти, поддържане в постоянна готовност на силите за
реагиране, повишаване на готовността на силите за реагиране чрез тренировки и
симулация, окомплектоване на силите за реагиране със съвременна стандартизирана
спасителна техника и оборудване, разширяване зоната на отговорност и спектъра на
изпълняваните аварийно – спасителни дейности.
Основната стратегическа цел на тази програма е формиране на устойчиво
развиваща се национална и интегрирана система за защита и подпомагане на населението
и стопанския сектор при бедствия и аварии в мирновременни условия.
Източници на финансиране на дейностите по програмата: републикански бюджет.
4.2. Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата
продукти/услуги.
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- Населението на Р България и чужди граждани, пребиваващи на територията на
страната;
- Държавните и частните стопански субекти;
- Министерства и ведомства.
4.3. Предоставяни продукти/услуги по програмата.
4.3.1. Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер – 112;
4.3.2. Оперативни комуникационно -информационни центрове – ОКИЦ;
4.3.3. Спасителни и други неотложни аварийно – възстановителни работи;
4.4. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата.
4.4.1. Дейности свързани с Национална система за спешни повиквания с единен
европейски номер – 112:
- Създаване на предпоставки за предотвратяване и ефективно реагиране при щети,
нанесени на имуществото на гражданите и националното стопанство в последствие от
бедствия и аварии;
- Приобщаване на страната към европейската система за глобално следене на
околната среда и сигурността в Европа;
- Предоставяне достъп на български и чуждестранни граждани до услугите за
спешна помощ;
- Подобряване на координацията между службите за спешна помощ чрез
използване на специфичните възможности на наличните информационни и
комуникационни ресурси;
- Създаване на единни/унифицирани стандартни оперативни процедури и
прилагането им при обработката на различните по характер спешни повиквания и точното
им насочване към съответните спешни служби;
- Оптимизиране на времето за реакция на аварийните служби;
- Предоставяне на осигурен достъп на хора с увреждания до услугите на службите
за спешна помощ.
4.4.2. Дейности свързани с работата на оперативните комуникационноинформационни центрове - ОКИЦ:
- Своевременна информираност на органите на централната и местната власт;
- Разширяване спектъра на аварийно – спасителни дейности;
- Разширяване на зоната на отговорност;
- Подобряване координацията на действия при бедствия;
- Модернизация на съществуващите радио комуникационни мрежи;
- Обновяването и изграждането на интегрирани мобилни комуникационни модули в
спасителните отряди на областните дирекции;
- Приемане, обработка и анализ на информация в реално време за възникнали
бедствия.
4.4.3. Дейности по спасителните и други неотложни аварийно – възстановителни
работи:
- Окомплектоване на силите за реагиране със съвременна стандартизирана и
многофункционална спасителна техника и оборудване;
- Подобряване управлението на дейностите по предотвратяване на последствията
при бедствия, аварии и катастрофи;
- Провеждане на тренировки и симулации на силите за реагиране в условия на
бедствия и аварии;
- Актуализация на плановете за взаимодействие със силите на другите държавни
органи при отчитане на възможната обстановка;
- Усъвършенстване на инженерната, противопожарната, радиационната,
химическата, биологическата и други видове защита;
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- Организиране на регулярния мониторинг на защитните съоръжения в т.ч. и тези
отдадени под наем, техния ремонт и преоборудване, в съответствие със съвременните
изисквания;
- Създаване и поддържане на постоянна готовност на обектовите сили за
противопожарна защита;
- Организиране на регулярния мониторинг за състоянието на мероприятията по
противопожарна безопасност в обектите и населените места;
- Повишаване готовността за повеждане на спасителни неотложни аварийновъзстановителни работи;
- Усъвършенствате на системата на планиране на мероприятията по гражданска
защита от национално до обектово ниво;
- Създаване на система за съхранение, защита и евакуация на материалните и
културни ценности.
4.5. Целеви стойности по показателите за изпълнение по програма “Сили за
реагиране при бедствия”.
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Ползи/ефекти: Осъществяват се дейности по уведомяване на силите за реагиране при бедствия и инциденти,
поддържане в постоянна готовност на силите за реагиране, повишаване на готовността им чрез тренировки и
симулации, окомплектоване на силите за реагиране със съвременна стандартизирана спасителна техника и
оборудване, разширяване зоната на отговорност и спектъра на изпълняваните аварийно-спасителни дейности.

Целева стойност
Показатели за изпълнение
1. Покритие на услугата за спешни
повиквания с единен европейски
номер 112 от територията на страната
2 .Време за реакция на силите и
средствата за защита с въвеждане на
ЕЕН 112
3. Покритие на областните центрове с
аварийно – спасителни отряди

Мерна
единица

Отчет
2008 г.

Закон
2009 г.

Ревизиран
бюджет
2009 г.

Проект
2010 г.

Прогноза
2011 г.

Прогноза
2012 г.

%

100

100

100

100

100

100

минути

15

15

15

10

10

5

брой

24

28

28

28

28

28

4.6. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането
на целите на програмата.
4.7. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за
изпълнение на целите.
- Дирекция „Комуникационни информационни системи”;
- Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита”;
- Главна дирекция „Национална служба 112”;
- Районни центрове 112;
- Териториални дирекции „Гражданска защита”.
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4.8. Разходи по програма “ Сили за реагиране при бедствия”.
Програма №. 4
„Сили за реагиране”
І. Общо

ведомствени

разходи:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Администрирани
разходни параграфи
ІІ. Администрирани
разходни параграфи по
бюджета
1.
Организация
на
дейността по приемане
на материална помощ
(сглобяеми мостове) от
Република Франция и
консултантска дейност
при
изпълнение
на
строително-монтажните
работи по Решение №
СБ-1/31.03.2008 г.
ІІІ Администрирани
разходни параграфи по
други
бюджети,
фондове и сметки
Общо администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):

Отчет
2008 г.

Закон
2009 г.

1

2

Ревизиран
бюджет
2009 г.

Разлика
к.3-к.2

Проект
2010 г.

3

4

5

Разлика
к.5-к.3

Прогноза
2011 г.

Разлика
к.7-к.5

6

7

8

Прогноза
2012 г.

Разлика
к.9-к.7

9

10

61 197 289 63 103 203

84 948 128 21 844 925 28 588 645

-56 302 783 28 645 345

0 28 645 345

17 147 969 27 796 909

25 314 463

-2 197 396 23 117 067

0 23 117 067

0

5 901 706 15 223 494

15 525 087

0

0

38 147 614 20 082 800

-2 482 446 23 117 067
301 593

2 810 364 -12 658 023

44 108 578 24 025 778 2 661 214

-41 447 364

2 867 064
2 661 214

0

2 867 064

0

2 661 214

0

210 000

210 000
56 700

56 700

56 700

Общо
разходи
по
бюджета (І.+ІІ.):
Общо
разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):
Численост на щатния
персонал

61 407 289 63 103 203

84 948 128 21 844 925 28 645 345

-56 302 783 28 645 345

0 28 645 345

0

61 407 289 63 103 203

84 948 128 21 844 925 28 645 345

-56 302 783 28 645 345

0 28 645 345

0

2 101

2 101

1 745

2 101

2 101

2 101

5. Програма 5 “Държавен резерв и военновременни запаси”.
Съгласно Решение на Народното събрание от 27.07 2009 г. за закриване на
Министерство на извънредните ситуации и Решение №670 от 06.08.2009 г. за бюджетната
процедура, както и в изпълнение на указанията на Министерство на финансите за
подготовка на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г., разработването
на политиките и програмите в областта на държавните резерви и военновременните запаси
е извън компетенциите на Министерството на извънредните ситуации.
6. Програма 6 “Администрация”.
6.1. Цели на програмата.
В програмата са включени дейностите, които организационно и административно
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подпомагат изпълнението на основните програми за постигането на стратегическите цели
в областта на предотвратяването, овладяването и преодоляването на последиците от
бедствия и аварии и националната система на държавния резерв, с оглед осигуряване на
защита на живота, здравето и имуществото на населението, околната среда и материалните
ценности. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват
предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на
политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 6.
По тази програма са отнесени разходите за администрацията на Министерство на
извънредните ситуации.
`6.2. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата.
Дейности на структурите на Министерство на извънредните ситуации по
програмата:
¾ Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
¾ Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
¾ Изготвяне проекти на договори и становища;
¾ Изготвяне на проектите на тригодишна прогноза и годишния бюджет на
министерството;
¾ Даване на методически указания и контрол на териториалните дирекции
относно финансовото управление на ресурсите и изготвянето на отчетите за касово
изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;
¾ Отчитане изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки;
¾ Разпределение на бюджетните кредити;
¾ Счетоводно отчитане, изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости,
подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
¾ Изграждане и поддържане на материално – техническата база на структурите на
министерството;
¾ Управление на недвижимото и движимото имущество и материалните запаси;
¾ Организиране процеса на избор на доставчици и изпълнители, и изпълнение на
инвестиционната програма на министерството;
¾ Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
¾ Дейности по социална политика и социално сътрудничество;
¾ Деловодно обслужване и поддържане на учрежденския архив;
¾ Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на
министерството;
¾ Поддържане страницата на министерството в Интернет;
¾ Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
¾ Материално снабдяване на системата относно колективните и индивидуални
средства за защита;
¾ Транспортното обслужване;
¾ Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
¾ Дейностите за международно сътрудничество и европейска интеграция
¾ Протоколната дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на
чужди държави в Р България за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството
на министерството;
¾ Медийно позициониране и обслужване на дейностите осъществяване от
министерството.
6.3. Разходи по програма “Администрация”.
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Програма № .6
„Администрация”.

Отчет
2008 г.

1

І. Общо

ведомствени

разходи:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Администрирани
разходни параграфи
ІІ. Администрирани
разходни параграфи по
бюджета
ІІІ Администрирани
разходни параграфи по
други
бюджети,
фондове и сметки
Общо администрирани
разходи (ІІ.+ІІІ.):
Общо
разходи
по
бюджета (І.+ІІ.):
Общо
разходи
(І.+ІІ.+ІІІ.):
Численост на щатния
персонал
Численост
на
извънщатния персонал

Закон
2009 г.

2

Ревизиран
бюджет
2009 г.

Разлика
к.3-к.2

3

4

Проект
2010 г.

5

Разлика
к.5-к.3

6

Прогноза
2011 г.

Разлика
к.7-к.5

7

8

Прогноза
2012 г.

Разлика
к.9-к.7

9

10

4 028 888

4 982 450

3 966 372 - 1 016 078

970 196

-2 996 176

970 196

0

970 196

0

1 771 683

2 810 472

1 794 394 - 1 016 078

670 196

-1 124 198

670 196

0

670 196

0

2 200 160

2 171 978

2 171 978

300 000

-1 871 978

300 000

0

300 000

0

4 028 888

4 982 450

3 966 372 - 1 016 078

970 196

-2 996 176

970 196

0

970 196

0

4 028 888

4 982 450

3 966 372 - 1 016 078

970 196

-2 996 176

970 196

0

970 196

0

139

179

41

0

41

0

57 045

179

0

41

-138

Конкретното описание на целевите групи, към които са насочени програмите,
предоставяните продукти и услуги по програмите, осъществяваните дейности и целевите
стойности по показателите за изпълнение, организационните звена отговорни за
изпълнението, както и конкретните проекти и разчетите за тяхното ресурсно осигуряване
са предоставени в Приложение № 3 – Прогноза за периода 2010 – 2012 програмен формат.
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