Рег.№ ОК1103/1/21.07.2016 г.
УТВЪРЖДАВАМ: /П/

СЪГЛАСУВАМ: /П/

МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин

СТАРШИ КОМИСАР ЯНКО ЯНКОЛОВ
Директор на ОД на МВР - Видин

Областен план за превенция на престъпността за периода 2016-2018 г. в област Видин

Дейности за изпълнение

Срок на
Очаквани резултати
Индикатори за изпълнение
Отговорни институции
изпълнение на
Водещ
Партньор
дейността
ПРИОРИТЕТ : Изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места.
ЦЕЛ 1: Ограничаване на извършването на престъпления против собствеността и кражбите на селскостопанска продукция.
Дейност 1:
Юни 2016 г.
Намаляване на
Разработен годишен план, с ОД на МВР
Кметове на общини
Разработване на
регистрираните
набелязани мерки за
РДПБЗН
годишен план на МВР
престъпления против
предотвратяване,
за опазване на
собствеността и кражби противодействие и
селскостопанската
на селскостопанска
намаляване на
продукция
продукция/Вземат се
престъпления против
ототчет – анализи на
селскостопанската
ОднаМВР за2015-2016
продукция – 1бр.

Дейност 2:
2016 - 2018 г.
Провеждане на срещи
между РУП и РСПБЗН с
кметове/кметски
наместници, земеделски
кооперации, земеделски
производители и частни
охранителни фирми в
началото на
селскостопанския сезон
за планиране на
съвместни действия за
предотвратяване на
кражбата и палежи на
селскостопанска
продукция
Дейност 3:
2016 - 2018 г.
Засилване на обходнопатрулната дейност и
контролната дейност по
спазване на правилата за
пожарна безопасност в
населените места през
селскостопанския сезон.
Извършване на
наблюдение на лица
потенциални
извършители на
престъпления против
собствеността и
конкретно кражби на
селскостопанска
продукция

Подобряване на
координацията при
опазване на
селскостопанска
продукция

Брой проведени срещи за
текущата година спрямо
предходната година

ОД на МВР
РДПБЗН

Предотвратяване на
престъпления против
собствеността,кражби и
опожаряване
на селскостопанска
продукция.

Брой предотвратени
ОД на МВР
престъпления против
РДПБЗН
собствеността и кражби на
селскостопанска продукция
Брой извършени проверки
на лица и МПС от
полицейски служители

Кметове на населени
места, кметски
наместници,
Земеделски
кооперации,
земеделски
производители, частни
охранителни фирми

Кметове на населени
места, кметски
наместници
РУ-Видин
РУ-Белоградчик
РУ-Кула
Сектор ПП

Дейност 4:
Осъществяване на
засилен контрол на
превозните средства
(МПС, превозни
средства с животинска
тяга), транспортиращи
селскостопанска
продукция особено по
времето на
традиционните
български празници
(Великден, Гергьовден,
Коледа)

2016 - 2018 г.

Предотвратяване на
престъпления против
собствеността и кражби
на селскостопанска
продукция

Брой предотвратени
престъпления против
собствеността и кражби на
Селскостопанска
продукция;
брой проверени МПС/ППС

ОД на МВР

Дейност 5:
Стартиране на програма
за временна заетост с
целево финансиране за
„Опазване на
селскостопанска
продукция“ по време на
рисковия сезон
Дейност 6:
Извършване на
съвместни проверки с
държавни контролни
органи, с цел оказване
на методическа помощ,
превенция и
документиране на
закононарушения в
сферата на земеделието
и селското стопанство

2016 - 2018 г.

Намаляване на
престъпността и на
разходите за нейното
противодействие

2016 - 2018 г.

Намаляване на
посегателства против
собствеността и
кражбите на
селскостопанска
продукция

Брой изготвени проекти;
Агенция по
Брой реализирани проекти; Заетостта,
Брой заети безработни лица Кметове на
общини,
ДБТ Видин,
ДБТ
Белоградчик,
ДБТ Кула
Брой проведени
Регионални
специализирани
/областни
полицейски операции
структури на:
съвместно с
МЗХ
държавните
НАП
контролни органи
КЗП

Регионални /областни
структури на:
МЗХ
МТИТС и др.

ОД на МВР

ОД на МВР

ЦЕЛ 2: Намаляване на посегателствата над публичната собственост и инфраструктура, както и спазване на правните и моралните норми на
обществения ред.
Дейност 1:
2016-2018г.
Предотвратяване на
Брой предотвратени
ОД на МВР
РУ – гр. Видин,
Извършване на
престъпления против
престъпления против
РУ – гр. Кула,
наблюдение на лицата
публичната собственост и
публичната
РУ – гр. Белоградчик,
потенциални
инфраструктурата от
собственост и
извършители на
наблюдаваните лица –
инфраструктура
престъпления против
потенциални извършители и Брой изготвени
публичната собственост
лицата от криминалния
докладни записки по
и инфраструктурата,
контингент
линия на дейността
осъществяване на
превантивна дейност по
отношение на тях, както
и на лица от
криминалния
контингент,
извършители на такива
престъпления, с цел
тяхното разколебаване и
отказване.
Дейност 2:
ДБТ Видин,
2016-2018г.
Ограничаване на броя
Брой реализирани
Кметове на
Кандидатстване по
ДБТ Белоградчик,
престъпления извършени от проекти за трудова
Общини и
програми за насърчаване
ДБТ Кула
безработни лица в
заетост в публичната
Държавните
на трудовата заетост, за
трудоспособна възраст
собственост и
ведомства на
охрана на имотите
инфраструктура
територията на
публична собственост
област Видин,
стопанисващи
имоти
публична
собственост

Дейност 3:
Подобряване охраната
на археологически
обекти в област Видин.

2016-2018г.

Дейност 4:
2016-2018
Провеждане на работни
срещи със здравните
медиатори от област
Видин на тема
„Предотвратяване на
посегателствата над
медицинските
специалисти и
имуществото на
лечебните заведения“.
Дейност 5:
2016-2018
Информиране на
населението за
здравноосигурителните
им права и задълженията
им като пациенти.

Намаляване на интензитета
на иманярска дейност и
нелегален пазар на културни
ценности.

Намаляване и
предотвратяване на
посегателствата над
медицински
специалисти и
имуществото на лечебни
заведения

Брой предотвратени
Кметове на
посегателства над
Общини
значими
археологически
обекти;
Брой предотвратени
продажби на
археологически
ценности на нелегален
пазар.
Брой проведени
полицейски операции
по линията
2 работни срещи с
РЗИ, ЦСМП
медиатори

Намаляване и
2 информационни
РЗИ
предотвратяване на
беседи
посегателствата над
медицински
специалисти и
имуществото на лечебни
заведения
ЦЕЛ 3: Предприемане на ефективни мерки за елиминиране на незаконната сеч и свързаната с нея търговия.

ОД на МВР
Регионален
исторически музей –
Видин (РИМ-Видин)

Лечебни
заведения
Органите на
местната власт
ОД на МВР
Здравни медиатори към
общините

Лечебни
заведения
Органите на
местната власт
ОД на МВР
Здравни медиатори към
общините

Дейност 1:
2016-2017 г.
Осъществяване на
контрол върху добива,
транспортирането и
преработването на
дървесните ресурси чрез
единната национална
електронна система
Дейност 2:
2016 г.
Снабдяване с
устройства за GPS
позициониране на
превозни средства,
транспортиращи
дървесина и недървесни
горски продукти, както
и мобилните обекти по
чл. 206 от Закона за
горите
Дейност 3:
2016 – 2017г.
Осъществяване на
контрол върху
постъпването,
преработването и
експедирането на
дървесина в обекти по
чл. 206 от Закона за
горите с въвеждане на
системи за постоянно
видеонаблюдение

Повишаване на
контрола върху
движението и
отчитането на
транспортираните
количества дървесина

Въведени електронни
превозни билети за
транспортиране на
дървесина от временен
склад и от обекти за
постъпила, преработена и
експедирана дървесина.

Регионална
дирекция на
горите Берковица

ТП ДГС
ОД на МВР

Пресичане на
практиките да се
извършват по няколко
курса с един и същи
превозен билет чрез
постоянно следене на
маршрутите на МПС,
транспортиращи
дървесина.

Брой поставени GPS
устройства на МПС,
транспортиращи
дървесина.
Проверка от служители на
РДГ - Берковица за
непрекъснатото
функциониране на
регистрираните МПС с
монтирани GPS
устройства.
Въведени системи за
постоянно
видеонаблюдение в обекти
за постъпила, преработена
и експедирана дървесина.
Проверка от служители на
РДГ - Берковица за
работата на системите в
регистрираните обекти по
чл. 206 от ЗГ.

Регионална
дирекция на
горите Берковица

ТП ДГС
ОД на МВР

Регионална
дирекция на
горите Берковица

ТП ДГС

Повишаване
ефективността от
контрола върху
движението на
дървесината и
отчитането на
преработените
количества в обектите.

Дейност 4:
2016 – 2018г.
Пресичане на незаконни Брой проведени съвместни Регионална
ТП ДГС
Организиране на
практики в горите,
акции
дирекция на
ОД на МВР
съвместни акции на
както и респектиране на
горите РУ – гр. Видин,
горски инспектори от
потенциалните
Берковица
РУ – гр. Кула,
РДГ – Берковица със
извършители на на
РУ – гр. Белоградчик
служители на ТП ДГС –
нарушения.
Видин и РУ на МВР
ПРИОРИТЕТ : Изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух на отговорност и развиване на
гражданска култура.
ЦЕЛ 1: Намаляване на насилието сред децата и младежите.
Дейност 1:
Юни 2016 г.
Подобряване на
Актуализиран План за
РИО
ОД на МВР
Актуализиране на План
взаимодействието
съвместни действия
за съвместни действия
между двете държавни
между МОН и МВР
на Министерството на
институции.
образованието и науката
и Министерството на
Намаляване насилието и
вътрешните работи.
употребата на
наркотични вещества
Дейност 2:
Декември 2016 г.
Повишаване на
Брой проведени
ОД на МВР
РИО;
Провеждане на
осведомеността на
обучителни беседи
директори на
обучителни беседи с
децата за по-безопасна
училища;
ученици от втори до
употреба на глобалната
педагогически
осми клас, с цел
мрежа
съветници
запознаването им с
Намаляване на
опасностите в Интернет
случаите, в които деца
и изграждането у тях на
стават жертви на
умения за безопасно
престъпления във
поведение в глобалната
виртуална мрежа
мрежа

Дейност 3:
2016-2018 г.
Разпространяване на
информация на тема
„Подобряване закрилата
на детето и превенция на
детската престъпност в
България”
Дейност 4:
2018г.
Изграждане и
поддържане на
регионална база данни за
регистриране на:
-случаите на детска
престъпност
-малолетни и
непълнолетни водени на
отчет в детските
педагогически стаи
- малолетни и
непълнолетни настанени
в Дом за временно
настаняване
-регистриране на деца в
риск

Подобряване нивото на
информираност на
обществото

Брой проведени
мероприятия

ОД на МВР

РИО

Подобряване на
работата по превенция
на детска престъпност

Изградена регионална база
данни за регистриране на
случаите на детска
престъпност

ОД на МВР

ДСП/ОЗД
Общини

Дейност 5:
Осъществяване на
програмата „Детско
полицейско управление”

2016-2018 г.

Дейност 6:
Организиране дейността
на младежките
противопожарни отряди
„Млад огнеборец“ и
отборите от НУС
„Защита при бедствия,
пожари и извънредни
ситуации“

2016-2018 г.

Дейност 7:
Изнасяне на обучителни
беседи с родители
относно психическите и
емоционални последици
от насилието върху
децата.

2016-2018

Популяризиране на
полицейската дейност
сред децата
Обучаване на децата
как да избягват
опасностите на улицата,
училището и в
Интернет
и др.
Възпитаване на децата в
дух на уважение и
доверие към полицията
Повишаване
подготовката на
подрастващите за
защита при пожари,
бедствия и извънредни
ситуации
Възпитаване на децата в
дух на взаимопомощ
екипност и
непримиримост към
противообществените
прояви
Намаляване на случаите
на
насилието над деца и
идентифициране на
рискови социални групи

Брой „Детски полицейски
управление” на
територията на Област
Видин
СОУ „Брегово“, НУ
„Белоградчик“, СОУ
Любен Каравелов“, ОУ Св.
Климент Охридски“

ОД на МВР

РИО
Училища
Общини;
РУ Видин;
РУ Белоградчик;
РУ Кула

Провеждане на общински и
областни състезания с
отборите.

РДПБЗН
РСПБЗН

РИО
Училища
Общини;

5 информационни беседи с
родители на деца в детски
заведения и училища

РЗИ

РИО
Директори на детски
ясли, детски градини
и училища

Брой деца обхванати
от програмата

Дейност 8:
Провеждане на работни
срещи и информационни
обучения с
медицинските фелдшери
и медицинските сестри
от детските заведения и
училищата на област
Видин.
Дейност 9:
Социалноконсултативна работа и
подкрепа на деца на
улицата и техните
семейства

2016-2018

Намаляване на случаите 2 работни срещи с
на насилието над деца и медицински фелдшери и
идентифициране на
сестри
рискови социални групи

2016-2018 г.

Получаване на подкрепа
на деца на улицата и
техните семейства
Намаляване на броя на
децата в риск

Брой деца, получили
подкрепа
Брой случаи, по които
се работи с деца на
улицата и техните
семейства
Брой проверки за просещи
деца на улицата в годината
Брой регистрирани
просещи деца

РЗИ

О”ЗД” ДСП Видин

Директори на детски
ясли, детски градини
и училища

Дневен център за
деца на улицата –2
броя към община
Видин
Община Видин
Община Ново село
Секретар
МКБППМН
Детска педагогическа
стая – МВР Видин
Кризисен център КСУ
Община Видин
Координационен
механизъм за деца с
насилие
Доставчици на
социални услуги за
деца

Дейност 10:
Социалноконсултативна работа и
подкрепа на деца,
жертва на насилие или в
риск от насилие и
техните семейства

2016-2018 г.

Получаване на подкрепа Брой случаи, по които
на деца, жертва на
се работи с деца
насилие или в риск от
жертва на насилие
насилие и техните
семейства
Намаляване на броя на
децата жертва на
насилие или в риск от
насилие

О”ЗД” ДСПВидин

Дневен център за
деца на улицата –2
броя към община
О“ЗД“ при ДСП
Видин
Брегово
Община Видин
Община Ново село
Секретар
МКБППМН
Детска педагогическа
стая – МВР Видин
Кризисен център КСУ
Община Видин
Координационен
механизъм за деца с
насилие

Дейност 11:
Предприемане на мерки
за закрила на деца в
риск, чрез подобряване
на институционалната
координация на
регионално и местно
ниво

2106-2018 г.

Подобряване на
координацията между
институциите в
случаите, свързани с
деца в риск

Брой проведени
междуинституционални
срещи
Брой реферирани случаи

ДСП/ОЗД

Доставчици на
социални услуги за
деца
ОД на МВР
Общини
РИО
РЗИ
НПО

Дейност 12:
Въвеждане на програми
за превенция на
училищния тормоз, вкл.
повишаване на
квалификацията на
педагогическите
специалисти, като се
използват
възможностите на
новата оперативна
програма „Наука и
интелигентен растеж“
2016 г.
Дейност 13:
Провеждане на „час на
класа“, посветен на
ненасилието
Дейност 14:
Провеждане на
инструктажи, срещи с
Спортните клубове,
Организиране на кръгла
маса преди старта на уч.
игри.

2016-2017 г.

Намаляване на
училищния тормоз сред
децата

Брой училища, в
които са въведени
програми за
превенция на
училищния тормоз

РИО

Училища
НПО
ДСП/ОЗД

ОД на МВР –
инспектори ДПС
ДСП/ОЗД
НПО
РИО

Брой обучени
педагогическите
специалисти

2016-2018 г.

Намаляване на
насилието сред
учениците

Брой проведени
часове на класа

РИО

Ноември 2017 г.

Разпознаване на
приемливо и
неприемливо поведение
при провеждане на
спортни мероприятия.

Брой проведени
разяснителни мероприятия

ОД на МВР
/сектор ПКП/

Изграждане на
вътрешна нетърпимост
към извършване на
правонарушения преди,
по време и след
провеждане на спортни
срещи

Дейност 15:
Изготвяне на анализ на
ситуацията на агресия и
училищен тормоз

Август 2016 г.

Определяне
тенденциите на
видовете агресия и
чувствителността към
тях
Взаимстване на добри
практики при
оптимизиране на
Механизма и
определяне на
политиките, свързани
със справяне с
агресията и насилието в
образователните
институции

Изготвен анализ

РИО

Училищата в Област
Видин

Дейност 16:
2017 г.
Изведени добри
РИО
ОД на МВР
Проучване на
чуждестранни практики в
чуждестранния опит за
областта на справяне с
справяне с агресията в
агресията и насилието
училище и при
в училищата
необходимост промяна в
Механизма за
противодействие на
училищния тормоз,
който е въведен в
образователните
институции
ЦЕЛ 2: Организиране на свободното време и ограничаване употребата на алкохол и наркотични вещества и техните аналози.
Дейност 1:
Декември 2017 г Провеждане на
Проведени срещи
РИО
ГДНП Национален
Подобряване на
ежемесечни срещи с
център по наркомании
взаимодействието
Националния Център по
МЗ
между РИО – Видин,
наркомании-МЗ, както и Брой съвместни
Фокусния център по
МВР и Националния
Фокусния център по
мероприятия
наркомании
център по наркомании,
наркомании, с цел
Общински съвет по
Фокусния център по
набелязване на
наркотични вещества
наркомании и
конкретни мероприятия
Видин
Общинския съвет по
за превенция на
ОДМВР-Видин
наркотични вещества
престъпления свързани
Видин
с наркотични вещества
Намаляване на
търсенето на
наркотични вещества от
малолетни и
непълнолетни лица

Дейност 2:
Провеждане на
полицейски операции в
районите на учебни
заведения и търговски
обекти за продажба на
алкохол, цигари и
наркотични вещества

Декември
2017 г.

Дейност 3:
2016 – 2018г.
Съвместно разработване
на програми и кампании
за превенция и мерки за
подкрепа на рискови
целеви групи
Дейност 4:
Организиране на
училищни игри

2016-2018 г.

Ограничаване броя на
децата, употребяващи
алкохол и наркотични
вещества
Ограничаване
присъствието на деца
без придружители след
22.00 часа на
обществени места
Намаляване случаите на
употреба на алкохол и
наркотични вещества
Повишаване на
обществената
чувствителност по
темата
Възможности
на деца за
включване в спортни
занимания, под
ръководството на
квалифицирани
учители.

Брой проведени
полицейски операции
Брой проверени
питейни заведения
Брой съставени
актове

ОД на МВР
/ПИП/

НАП-Видин
Общините – МКОРС
РЗИ,
РУ-Видин,
Ру-Кула,
РУ-Белоградчик

Брой реализирани
събития

РИО
Отделите
„Закрила на
детето“

ОД на МВР
НПО
Органите на местната
власт

Брой вътрешно училищни,
общински, областни,
зонални първенства и
финали.

РИО
Органите на местната
УК „Шампион“ власт
Училищата в Област
Видин

Дейност 5:
Предоставяне на
безплатни услуги за
младите хора в страната
относно насърчаване на
здравословния начин на
живот и ограничаване
употребата на алкохол и
наркотични вещества
чрез Младежките
информационноконсултантски центрове
в страната
Дейност 6:
Провеждане на лекции,
видеопокази и
интерактивни форми в
училищата с цел
разясняване вредното
въздействие на алкохола
и наркотичните
вещества върху младия
организъм.
Дейност 7:
Разпространение на
печатни материали в
училищата свързани с
вредата от употребата
на алкохол и
наркотични вещества.

Декември
2017 г.

Повишена
информираност на
младите хора относно
здравословния начин на
живот и превенция на
зависимостите

Брой предоставени
услуги (консултации,
информации,
обучения,
инициативи)
Брой обхванати
младежи

Общините

Неправителствен
и организации,
работещи в полза
на младежта,
младежки
организации,
общини

2016-2018

Намаляване на
здравните и социални
вреди от употребата на
алкохол и наркотични
вещества

20 лекции, видеопокази и
интерактивни форми в
училищата

РЗИ

РИО
Директори на училища

2016-2018

Намаляване на
здравните и социални
вреди от употребата на
алкохол и наркотични
вещества

200 печатни материали

РЗИ

РИО
Директори на училища

Дейност 8:
2016-2018
Организиране на
кампании за разясняване
на опасностите от
злоупотребата с алкохол
и наркотични вещества,
насочени към уязвимите
социални групи: деца,
млади хора и бременни
жени, чрез
образователни програми
в училищата и местата,
които се посещават от
млади хора.
Поощряване участието
на подрастващите в
редовни спортни
занимания.
Дейност 9:
2016-2018
Контрол върху
обектите, предлагащи
алкохолни напитки за
предотвратяване
предлагането им на
непълнолетни лица
(супермаркети,
търговци на дребно,
обекти за хранене и
развлечение и др.), като
се обърне и внимание на
напитките от типа
„алкохол“ (готови
коктейли от газирани
напитки и алкохол),
разработени конкретно

Намаляване на
здравните и социални
вреди от употребата на
алкохол и наркотични
вещества

4 кампании

РЗИ

РИО
Директори на
училища;
Здравни медиатори към
общините;
ОСНВ и БЧК

Намаляване на
здравните и социални
вреди от употребата на
алкохол и наркотични
вещества

400 проверки

РЗИ

НАП-Видин
ОДБХ
МКОРС
ОД на МВР

за младите хора, за да се
гарантира, че
продажбата им на
непълнолетни лица е
забранена.
Дейност 10:
2016-2018
Намаляване на
2 работни срещи с
РЗИ
Директори на
Организиране и
здравните и социални
медицински фелдшери от
училища;
провеждане на обучения
вреди от употребата на
училищата
Здравни медиатори към
и семинари, участие в
алкохол и наркотични
общините;
обществени дебати и
вещества
ОСНВ и БЧК
диалог с институциите,
във връзка с проблемите
на алкохолната и
наркотична зависимост
и повишаване нивото на
информираност на
обществото по
въпросите, отнасящи се
до тях.
Дейност 11:
2016-2018
Намаляване на
4 информационни
РЗИ
ОСНВ и БЧК
Отбелязване на “м.
здравните и социални
кампании
февруари – месец на
вреди от употребата на
трезвеността“ и „26 юни
алкохол и наркотични
– Световен ден за
вещества
профилактика на
наркоманиите“.
ЦЕЛ 3: Намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна училищна възраст.

Дейност 1:
Провеждане на беседи с
ученици от уязвими
групи за запознаване с
правата им,
регламентирани в
Конвенцията на ООН;
Закон за закрила на
детето и др.
Дейност 2:
Мониторинг и контрол
за спазване на правата
на децата в
образователна среда

2016 – 2018г.

Повишаване на
информираността на
учениците и учителите
за правата на децата

2016-2018

Спазване на правата на
децата в
образователната
система

Дейност 3:
2016 - 2018 г.
Дейности по
BG05M20P001-3.002
„Образователна
интеграция на
учениците от
етническите малцинства
и/или търсещи или
получили международна
закрила“ в рамките на
оперативна програма
,,Наука и образование за
интелигентен растеж
Дейност 4:
2016 - 2018 г
Допълнителни
занимания със
застрашени от отпадане
от училище ученици от
етническите малцинства
и учениците, търсещи

Брой проведени беседи с
ученици от уязвимите
групи;
Брой обхванати ученици

Брой извършени проверки
Брой съставени актове
Брой задължителни
предписания
Брой установени добри
практики
Изпълнението на
Брой ученици и младежи от
дейностите в рамките на етнически малцинства,
програмата ще
участващи в мерки за
допринесе за постигане образователна интеграция
на целите, заложени в
и реинтеграция.
Стратегията за
Брой ученици и младежи от
намаляване дела на
етнически малцинства,
преждевременно
интегрирани в
напусналите училище
образователната система
2013-2020 г.
Ранното интегриране в
образователната
система
Намаляване на броя на
Брой ученици и младежи от
ученици от етническите етнически малцинства,
малцинства и
участващи в мерки за
учениците, търсещи или образователна интеграция
получили
и реинтеграция
международна закрила, Брой ученици и младежи от
застрашени от отпадане етнически малцинства,

Отдели
„Закрила на
детето“
РИО

Училища на
територията на област
Видин, РДСП и
Д“СП“,
НПО

Отдели
„Закрила на
детето“

РИО,
Училища,
РДСП и ДСП,
НПО

РИО

Училища,
съгласно Закона
за народната
просвета
НПО

РИО

Органите на местната
власт,
училища, съгласно
Закона за народната
просвета
НПО

или получили
от училище
интегрирани в
международна закрила
образователната система
НП „Грижа за весеки
ученик“
Дейност 5:
2016 - 2018 г
Увеличаване на броя на Брой ученици и младежи от РИО
Органите на местната
Реинтегриране в
младежите до 18 г.
етнически малцинства ,
власт,
образователната
реинтегрирани в
участващи в мерки за
училища, съгласно
система на младежи до
образователната
образователна
Закона за народната
18 г., отпаднали от
система
реинтеграция
просвета
училище
НПО
Дейност 6:
2016 - 2018 г
Намаляване дела на
Дял на преждевременно
РИО
Органите на местната
Реализиране на План за
преждевременно
напусналите
власт,
изпълнение на
напусналите
образователната система.
училища, съгласно
Стратегията за
образователната
Закона за народната
намаляване дела на
система
просвета
преждевременно
НПО
напусналите
образователната
система (2013-2020 г.)
за 2016 – 2017г.
Дейност 7:
2016-2018
Осигуряване на
Брой социални услуги за
Общини
НПО,
Предоставяне на
подкрепа с цел
подкрепа на необхванати
Училища,
социални услуги,
превенция на
от образователната
РДСП, Д“СП“
свързани с оказване на
отпадането от училище система, в риск от отпадане
подкрепа на деца,
и задържане на децата в или отпаднали от училище
необхванати от
училищна среда
деца
образователната
система, в риск от
отпадане или отпаднали
от училище
ПРИОРИТЕТ: Създаване на условия за намаляване на риска от престъпления сред уязвимите групи.
ЦЕЛ 1: Ограничаване на измамите и посегателствата над възрастни и самотноживеещи хора в малките и отдалечените населени места.

Дейност 1:
Провеждане на активни
разяснителни
мероприятия с
възрастни и самотно
живеещи граждани в
малки и отдалечени
населени места

2016 – 2018 г.

Намаляване на
Брой проведени
измамите и
мероприятия сред
посегателствата над
уязвими групи
възрастни и самотно
живеещи хора в малките
и отдалечените
населени места

ОД на МВР

Дейност 2:
Сътрудничество с
местната власт (вкл.
препоръки за
подобряване на онази
част от
инфраструктурата в
населените места, която
създава предпоставки за
извършване на такива
престъпления осветеност и видимост)

2016 – 2018 г.

Повишаване на
чувството за сигурност
сред населението в
малките и отдалечените
населени места

Брой работни карти
по прилагане на
проблемноориентиран подход за
подобряване на
сигурността в района

ОД на МВР

Изведени добри
практики

Дейност 3:
Обучения на кметове на
кметства по комплексни
мерки за превенция на
измами и посегателства
над уязвими групи

2016 – 2018 г.

Намаляване на
регистрираните
престъпления против
собствеността в малките
и отдалечените
населени места
Намаляване броя на
посегателства и измами
сред тези групи
Прилагане на мерките в
малките населени места

Брой кметове на
кметства преминали
обучения

РУ – гр. Видин,
РУ – гр. Кула,
РУ – гр. Белоградчик,
Органите на местната
власт - общини и
кметства
НПО
Средства за
масова
информация
РУ – гр. Видин,
РУ – гр. Кула,
РУ – гр. Белоградчик,
НСОРБ
Органите на местната
власт - общини и
кметства

ОД на МВР

РУ – гр. Видин,
РУ – гр. Кула,
РУ – гр. Белоградчик,
НСОРБ
Органите на местната
власт - общини и
кметства
ЦЕЛ 2: Осъществяване на подкрепа за социална рехабилитация на лицата освободени от местата за лишаване от свобода, условно осъдени и
наказаните с пробация.

Дейност 1: Оказване на
съдействие на бюрата
по труда в област Видин
при провеждането на
трудови борси

2016-2018

Повишаване на
информираността на
безработните лица,
относно трудовия пазар;
Осигуряване на заетост
на безработни лица,
изтърпели наказание
„лишаване от свобода“

Брой проведени трудови
борси

Бюра по труда

Дейност 2:
Осъществяване на
специализирана
индивидуална и групова
работа при изпълнение
на наказанието
„Пробация“ и условно
осъдени с наложена
пробационна мярка

2016-2018 г.

Просоциална промяна
на осъденото лице в
резултат на
корекционно
превъзпитателната
работа върху
констатираните
дефицити

Брой обхванати лица
ОС „ИН“
от различните целеви групи Видин
Брой включени осъдени
лица в специализирани
програми за въздействие

ОА Видин

НПО:
КСУДС;
Център за кариерно
ориентиране

Познаване на ресурсите
и дефицитите на
личността
Индивидуална работа с
всеки лишен от свобода

Дейност 3:
Реализиране на
образователни
дейности,
ограмотителни курсове

2016 - 2018 г.

Включване на
осъдените лица в
специализирани
програми за
въздействие
Повишаване на
образователното ниво и
придобиване на
професионална
квалификация на

Брой обхванати лица,
желаещи включване в
учебната дейност.
Брой задължително

ОС „ИН“
Видин

РИО
ДБТ Видин,
ДБТ Белоградчик,
ДБТ Кула
НПО

и курсове за
професионална
квалификация на лица с
наложена пробационна
мярка по чл. 42а, ал. 2,
т. 4 НК

осъдените лица

Дейност 4:
2016 – 2018г.
Специализирана работа
по придобиване на
социално-приемливи и
законосъобразни модели
на поведение на
осъдените на пробация
лица: - ефективно
сътрудничество с
държавни институции и
неправителствени
организации;
-индивидуално и
групово информиране за
предоставяните
социални услуги
2016 – 2018г.
Дейност 5:
Специализирана работа
по подготовка за живот
на свобода до
освобождаване на
лицето от местата за
лишаване от свобода :
-ефективно
сътрудничество с
държавните институции

Успешно социално
вграждане и намаляване
на риска от рецидив на
осъдените на пробация,
чрез насочване към
държавните и
неправителствени
организации,
предоставящи
конкретни социални
услуги.

Успешно социално
вграждане и намаляване
риска от рецидив на
освободените от местата
за лишаване от свобода
на осъдените лица, чрез
насочване към
държавни и
неправителствени
организации,

включени непълнолетни до
16 годишна възраст в
учебния процес.
Брой проведени курсове за
придобиване на
професионална
квалификация
Брой лица обхванати от
специализирана
консултативна работа в
съответните институции.

ОС „ИН“
Видин

ГДИН
Брой лица обхванати от
специализирана работа за
живот на свобода
Отпуснати помощи на
основание чл.9, чл.16, чл.16
а от ППЗСП

ДБТ Видин,
ДБТ Белоградчик,
ДБТ Кула
НПО

ДСП - Видин
Отдел ”Соц. закрила”
ДСП Белоградчик

и неправителствени
организации
-индивидуално и
групово информиране за
предоставяните
соц.услуги.

предоставящи
конкретни соц. услуги
Осъществяване на тясно
сътрудничество и
координация между
ОЗД и Пробационен
съвет, в случаите на
наложена мярка
„Пробация“ на
непълнолетно лице.
ЦЕЛ 3: Повишаване на образователния, културния и социалния статус на маргинализираните групи от населението.
Дейност 1:
2016-2018 г.
Повишаване на
Брой проведени
РИО
Провеждане на
правната култура на
мероприятия
разяснителни
маргинализираните
мероприятия и
групи от населението
Брой обхванати лица
кампании сред
маргинализираните
групи за повишаване на
правната им култура
Дейност 2:
2016-2018 г.
Осигуряване на
Брой лица, включени в
ДБТ
Реализация на
обучение и заетост, по
обучение
програми, проекти и
програми и мерки, на
мерки за заетост и
неравнопоставени групи Брой наети на работа лица
обучение, финансирани
на пазара на труда
по програми и мерки
с национални средства,
които са заложени в
Националният план за
действие по заетостта
в т.ч.:
•Регионална програма за
обучение и заетост,
•Проекти изпълнявани
от социалните
партньори,
•Мерки за насърчаване

Общини
ДСП
НПО
ОД на МВР

Общини

на заетостта,
•Обучения за
придобиване на
професионална
квалификация или
ключови
компетентности
Дейност 3:
2016-2018 г.
Реализиране на мерки за
социално-икономическа
интеграция на
маргинализирани
общности по оперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси”

Дейност 4:
Дейности по
Националната програма
„Активиране на
неактивни лица“:
Работа на младежки и
ромски медиатори с
неактивни лица:
идентифициране на
групите от неактивни, в
т.ч. обезкуражени лица
и младежи до 29 г.,
които не работят, не
учат и не са

2016-2017 г.

Интегриране на пазара
на труда лица от
маргинализираните
групи
Осигуряване на достъп
до образование и
обучение
Подобряване на достъпа
до социални и здравни
услуги
Развитие на местните
общности и
преодоляване на
негативните стереотипи
Информирани и
активирани
икономически
неактивни младежи и
лица от ромски
произход

Брой лица в неравностойно
положение, включени в
програмата - започнали да
търсят работа, имат работа,
ангажирани с
образование/обучени,
получили квалификация,
включени в социални
и здравни услуги

ДБТ

Брой информирани и/или
консултирани младежи,
които не учат и не работят

ДБТ

Започване на работа
след участие в трудова
борса

Брой неактивни лица,
регистрирани в ДБТ като
безработни

Брой активирани младежи,
които не учат и не работят

Брой лица, започнали
работа след участие в
трудова борса

Общини
РДСП
РИО
НПО

регистрирани в ДБТ и
техните потребности;
индивидуална работа с
бенефициентите и
подпомагане
включването им в
заетост и обучение или
връщане в
образователната
система;
Организиране и
провеждане на общи и
специализирани трудови
борси с цел директно
договаряне и
осигуряване на заетост;
Мотивиране за активно
поведение на пазара на
труда
Дейност 5:
2016-2018 г.
Кандидатстване по
BG05M20P0013.002„Образователна
интеграция на
учениците от
етническите малцинства
и/или търсещи или
получили международна
закрила“ в рамките на
оперативна програма
,,Наука и образование за
интелигентен растеж“
Дейност 6:
2016 - 2018 г
Осигуряване на
подходяща

Намаляване броя на
обособените по
етнически признак
училища
Увеличаване броя на
интегрираните ученици,

Брой ученици и младежи от РИО
етнически малцинства
обхванати от мерките за
образователна интеграция
и реинтеграция

Органи на местната
власт
Училища, съгласно
Закона за народната
просвета
НПО

Намаляване броя на
обособените по
етнически признак

Брой ученици и младежи от РИО
етнически малцинства
обхванати от мерките за

Органи на местната
власт
Училища, съгласно

образователна среда за
включване на учениците
от ромски произход и
учениците, търсещи или
получили международна
закрила, от обособените
по етнически признак
училища чрез поетапен
прием в училища извън
ромските квартали
Дейност 7:
2016-2018 г.
Насърчаване участието
на родителите в
образователния процес

училища Увеличаване
броя на интегрираните
ученици, за които
българският език не е
майчин
Осигурена среда
ориентирана към
съхраняване на
културната им
идентичност
Получаване на подкрепа
от родителите за
продължаване на
образованието на децата

образователна интеграция
и реинтеграция
Брой ученици и младежи от
етнически малцинства,
интегрирани в
образователната система

Закона за народната
просвета
НПО

Брой проведени
инициативи

РИО

Дейност 8:
Провеждане на
дейности за мотивиране
на неграмотни
възрастни да участват в
обучение, включително
провеждане на
информационни
събития
Дейност 9:
Кариерно консултиране
и професионално
ориентиране на
учениците от
етническите малцинства
и/или на учениците,
търсещи или получили
международна закрила

2016-2018 г.

Намаляване на дела на
неграмотните възрастни

Брой получили
удостоверения за успешно
завършени курсове по
ограмотяване или за
усвояване на учебно
съдържание
Брой проведени
информационни събития

РИО

2016 - 2018 г

Възможност за по-добра Брой ученици и младежи от РИО
реализация на пазара на етнически малцинства
труда
обхванати от мерките за
образователна интеграция
и реинтеграция

Органи на местната
власт
Училища, съгласно
Закона за народната
просвета
НПО
Органи на местната
власт
Училища, съгласно
Закона за народната
просвета
НПО

Органи на местната
власт
Училища, съгласно
Закона за народната
просвета
НПО

Дейност 10:
2016 - 2018 г
Повишаване на дела на
Брой ученици и младежи от РИО
Органи на местната
Подкрепа на ученици от
продължилите
етнически малцинства
власт
етническите малцинства
образованието си в
обхванати от мерките
Училища, съгласно
за продължаване на
гимназиалния етап и
продължили и завършили
Закона за народната
образованието в
успешно завършили
средно образование
просвета
гимназиалния етап и за
средно образование
НПО
успешно завършване на
ученици от етническите
средно образование
малцинства
ПРИОРИТЕТ : Изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавна власт,
неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество.
ЦЕЛ 1: Подобряване на работата на Местните комисии за обществен ред и сиг урност, като основен координационен механизъм за
прилагане на политиките за превенция на престъпността на местно ниво.
Дейност 1:
2016 – 2018г.
Изведени приоритети и Актуализирани планове за
ОД на МВР
НСОРБ
Актуализиране на
местни потребности за
дейността на Местните
СДВР
Органите на местната
плановете за дейността
подобряване на
комисии за обществен ред
РУ – гр. Видин, власт - общини и
на Местни комисии за
обществения ред и
и сигурност
РУ – гр. Кула,
кметства
обществен ред и
сигурност
РУ – гр.
сигурност, в които да
Белоградчик,
залегнат основни
приоритети и местни
Изготвени работни
Брой изготвени работни
Членове на
потребности за
карти за работа по
карти по конкретни
МКОРС
подобряване на
проблемно
проблеми
обществения ред и
ориентирания подход в
сигурност. Изготвяне на
Местни комисии за
работни карти по
обществен ред
конкретни проблеми
Дейност 2:
2016 г.
Набелязване на
Изготвени планове за
ОД на МВР
Органите на местната
Изготвяне на съвместни
конкретни мерки за
действие
власт - общини и
планове за
противодействие на
кметства
противодействие на
престъпни действия на
НПО
престъпни действия на
местно ниво
Други държавни
местно ниво
институции
Дейност 3:
2016 г.
Подобряване
Актуализирани
НСОРБ
Органите на местната
Актуализиране на
взаимодействието на
договори за
ОД на МВР
власт - общини и
договорите за
местно ниво
взаимодействие със
кметства

взаимодействие между
срок на действие –
общините и
новия мандат на
териториалните
местната власт и с
структури на МВР – на
актуализирани цели и
база Споразумението
задачи
между МВР и НСОРБ
Дейност 4:
2016 г.
Подобряване
Приложени добри
НСОРБ
Органите на местната
Разпространяване на
ефективността на
практики
ОД на МВР
власт - общини и
добри практики от
взаимодействие на
кметства
дейността на Комисиите
местно ниво
Областна
за обществен ред и
Развитие на практиките
администрация
сигурност, като
от дейността на
ефективна форма за
Комисиите за
превенция на местно
обществен ред и
ниво
сигурност
ЦЕЛ 2: Привличане на неправителствените организации, бизнеса и гражданите от държавните институции за осъществяване на дейностите по
превенция на престъпността.
Дейност 1:
Декември 2016
Подобряване на
Изготвена и подписана
ОД на МВР
РИО,
Подписване на
г.
взаимодействието
програмата
РД“СП“,
Споразумение за
между държавни
ДБТ Видин,
сътрудничество и
институции, НПО и
ДБТ Белоградчик,
взаимодействие между
бизнес с цел
ДБТ Кула,
ОДМВР, РИО на МОН,
превенция на
НПО,
РД“СП“, Дирекции
престъпността и
бизнес
Бюра по труда, активно
обмен на информация
работещи НПО и
представителни
организации на бизнеса
за осъществяване на
съвместни действия по
превенция на
престъпността

Дейност 2:
Подписване на годишна
План –програма за
сътрудничество и
взаимодействие между
органите на МВР и
МТСП за
самотноживещи лица
обект на социално
подпомагане, лица с
увреждания, тежко
болни лица,
трайнобезработни лица,
бездомници, скитници и
клошари.
Дейност 3:
Реализиране на
информационна
кампания „Не на
престъпността“ с
ежегодно организиране
на музикални концерти
с млади популярни поп
изпълнители
Дейност 4:
Взаимодействие с
активно работещи НПО
от етническите
общности за намаляване
на престъпността сред
рисковите групи и
участието им при
реализирането на
превантивните
политики

Декември 2016г.

Подобряване на
взаимодействието
между държавните
институции с цел
превенция на
престъпността и
правонарушенията и
обмен на информация

Подписана програма

ОД на МВР

АСП
ДСП Видин
ДСП Брегово
ДСП Белоградчик
ДСП Димово
ДСП Кула

Брои съвместни проверки
,свързани с уязвимите
групи
Оказване на съдействие на
соц. работници на ДСПВидин.
Предоставяне на списъци
за тримесечие на
заложените групи.

2016 – 2018г.

2016 – 2018г.

Утвърждаване на
позитивни модели на
поведение на младите
хора, подкрепяни от
цялата общественост

Брой проведени
кампании;
Брой проведени концерта;
Брой участници

Кметове на
общини

ОД на МВР,
НПО,
бизнес

Намаляване на
престъпността

Брой предотвратени
престъпления

ОД на МВР

НПО

Дейност 5:
2016 – 2018г.
Реализирането на
съвместни проекти,
планове и програми в
сътрудничество с НПО
и местната власт в
областта на
превенцията, ползването
на експертния
потенциал на
организациите и
популяризирането на
ползите от
превантивната дейност.
Дейност 6:
2016-2018
Провеждане на
разяснителни кампании
за значението на
профилактичните
прегледи и
необходимостта от
ваксиниране на
населението със
задължителните
имунизации по
Националния
имунизационен
календар.
Дейност 7:
2016-2018
Информиране на
етническите общности
за
здравноосигурителните
им права и
задълженията им като

Повишаване доверието
на гражданите към
институциите и
неправителствения
сектор при
реализирането на
превантивните
политики

Брой изготвени проекти;
Брой изготвени планове

НПО, общини

ОД на МВР,
РИО,
ДБТ Видин,
ДБТ Белоградчик,
ДБТ Кула,
Социални служби

Недопускане на
конфликтни ситуации
при работата на
Регионалните здравни
инспекции и центровете
за спешна медицинска
помощ

2 кампании

РЗИ

Лечебни
заведения
Органите на
местната власт
Местни общности;
Здравни медиатори към
общините

Недопускане на
конфликтни ситуации
при работата на
Регионалните здравни
инспекции и центровете
за спешна медицинска
помощ

2 информационни беседи

РЗИ

Лечебни заведения
Органите на местната
власт
ОД на МВР
Местни общности
Охранителни фирми

пациенти.
Дейност 8:
Реализиране на
образователен
проект „Пази детето“.

Декември 2016 г.

Разработване на
интерактивен сценичен
куклено-театрален
спектакъл за превенция
и опазване на
обществения ред и
поведение на децата в
различни ситуации
Утвърждаване на
позитивни модели на
поведение и подкрепяни
от обществеността

Проведени превантивни
спектакли в учебните
заведения

Дейност 9:
2016 - 2018 г.
Брой проведени
Реализиране на
мероприятия
Информационна
Брой участници
кампания
„Заедно срещу
насилието”
ПРИОРИТЕТ : Техническо и организационно обезпечаване на превенцията на престъпността.
ЦЕЛ 1: Изграждане и интегриране на системи за видеонаблюдение.
Дейност 1:
2016 – 2018 г.
Изграждане и
Брой изградени системи за
Проектиране,
внедряване на системи
видеонаблюдение и
изграждане, внедряване
за видеонаблюдение на видеоконтрол
и развитие на системи за
възлови места, с
видеонаблюдение в
концентрация на
териториалните
пътнотранспортни
административни
произшествия и
структури на МВР на
извършени криминални
територията на област
престъпления
Видин
Дейност 2:
2016 – 2018 г.
Подобряване на
Определени подходящи
Предоставяне на
сигурността в
фокусни точки при
експертна помощ при
населените места на
изграждане на система за
изграждане на системи
територията на област
видеонаблюдение
за видеонаблюдение,
Видин и намаляване на
въз основа на утвърдени
нивата на престъпността Определяне на
критерии на МВР в
в зоните с изградено
минималните
съответствие, с които се
видионаблюдение
функционалности на

ГДНП
ОД на МВР

РИО,
Училища, съгласно
Закона за народната
просвета

РИО-Видин

Други
институции
ОД на МВР
НПО

Териториални
структури на
ГДНП,
СКИС – Видин

ОД на МВР,
РУ – гр. Видин,
РУ – гр. Кула,
РУ – гр. Белоградчик,

Териториални
структури на
ГДНП,
СКИС – Видин

ОД на МВР,
РУ – гр. Видин,
РУ – гр. Кула,
РУ – гр. Белоградчик,
Кметове на общини,
кметства и кметски
наместници,

определят местата за
изграждане на системи
за видеонаблюдение, за
противодействие на
престъпността и
опазване на
обществения ред и
минимални
функционални
изисквания към
системите
Дейност 3:
Подготовка и
разпространение сред
общините, на
територията на област
Видин, на актуализиран
вариант на критерии за
определяне на местата
за изграждане на
видеонаблюдение
Дейност 4:
Изграждане и
оборудване на системи
за видеонаблюдение на
конфликтните точки в
центровете за спешна
медицинска помощ и
лечебните заведения с
преобладаваща
държавна собственост
на територията на
област Видин

системи за
вудеонаблюдение

Юридически лица

2016 г.

Подобряване на
условията за
проектиране и
изграждането на
системите за
видеонаблюдение

Разпространени
актуализирани критерии
сред всички общини на
територията на област
Видин

НСОРБ,
ОД на МВР

РУ – гр. Видин,
РУ – гр. Кула,
РУ – гр. Белоградчик,

2018 г.

Контрол над
посегателствата върху
имуществото публична
собственост, живота и
здравето на работещите
в системата на
здравеопазването

Изградени системи за
видеонаблюдение в
центровете за спешна
медицинска помощ и
лечебните заведения с
преобладаваща държавна
собственост

МЗ

ОД на МВР,
ТДДАНС - Видин

Дейност 5:
Извършване на
мониторинг на охраната
в обществените музеи и
обезпечаване с
видеонаблюдение

2018 г.

Засилване на
ефективността на
охранителната дейност
в музеите

Брой извършени проверки
Брой обезпечени
експозиции и
фондохранилища със
системи за
видеонаблюдение и
техническа охрана на
регионални и
специализирани
археологически
обществени музеи
Брой извършени проверки
и взети административни
мерки спрямо
нарушителите

Дейност 6:
2018 г.
Засилване на
Извършване на
ефективността на
мониторинг на
охранителната дейност
охраната в училищата
в училищата.
видеонаблюдение и
жива охрана.
ЦЕЛ 2: Координация при изграждането и експлоатацията на системите за видеонаблюдение.
Дейност 1:
2016 – 2018 г.
Подобряване на
Брой изградени
Взаимодействие с
сигурността и
интегрирани видео системи
частния и публичния
намаляване на нивата на с частния и публичния
сектор и използване на
престъпността в зоните сектор
техните ресурси
с изградено
/системи за
видеонаблюдение
видеонаблюдение/ с
оглед подобряване
способностите за
противодействие на
битовата престъпност

РИМ-Видин

ОД на МВР,
Органи на местната
власт

РИО
ОД на МВР

Органи на местната
власт

Териториални
структури на
ГДНП,
СКИС –
Видин,
НСОРБ

ОД на МВР,
Органи на местната
власт,
Юридически лица

Дейност 2:
Разработване на
Процедура и правила за
интегриране на
системите за
видеонаблюдение и
паралелното им
използване от органите
на МВР и от общините
на територията на
област Видин
Дейност 3:
Разработване на
Процедура и правила за
интегриране на
системите за
видеонаблюдение и
паралелното им
използване от органите
на МВР и от училищата

Февруари 2017 г.

Осигуряване на
Разработени правила и
свързаност и
процедури
интегриране на
системите за
Създадена съвместна
наблюдение паралелно
работна група
в пунктовете на МВР и
на съответната община
и пълноценно
използване на принципа
– „всеки реагира според
компетенциите си”
Юни 2017 г.
Осигуряване на
Разработени правила и
свързаност и
процедура
интегриране на
системите за
Създадена съвместна
наблюдение паралелно
работна група
в пунктове на МВР и на
училищата и
пълноценно използване
на принципа – „всеки
реагира според
компетенциите си“
ЦЕЛ 3: Кадрово обезпечаване дейностите по превенция на престъпността.
Дейност 1:
2016 – 2018 г.
Осъществява
Обособено звено по
Обособяване на звено и
изпълнение на мерките
превенция на
изграждане на
в Плана на
престъпността
експертен потенциал за
Националния съвет по
работа по превенция на
превенция на
Изпълнени мерки по Плана
престъпността
престъпността от
на Националния съвет по
компетентността на
превенция на
МВР
престъпността от
компетентността на МВР
Разработва програми и
проекти за превенция на Разработени и изпълнени
престъпността от
програми и проекти по

НСОРБ,
Териториални
структури на
МВР

Органи на местната
власт

Училища от
Област Видин
НСОРБ, МВР

РИО-Видин

Териториални
структури на
МВР

Обособяване на звено и
изграждане на
експертен потенциал за
работа по превенция на
престъпността

Дейност 2:
2016 – 2018 г.
Изготвяне на съвместни
планове и дейности за
изпълнение на
инициативи за развитие
на кадровия потенциал
и професионалната
квалификация на
органите включени в
националната система за
опазване на културното
наследство

компетентността на
МВР

превенция на
престъпността

Осъществява
координация и
методически контрол на
превантивната дейност
в регионалните
структури на полицията
Подобряване на
работата и
координацията на
териториалните
структури на МВР,
Прокуратура, ДНСК,
общините от област
Видин и останалите
органи и институти
включени в
националната система
за опазване на
културното наследство

Осъществен методически
контрол на структурите на
полицията

Изготвени планове и
осъществени дейности за
развитие на кадровия
потенциал и
професионалната
квалификация на органите

РИМ-Видин

Териториални
структури на:
МВР, АМ,
Прокуратура, ДНСК и
Кадастър
Органи на местната
власт и др.

Отчитането на настоящия Областен план се извършва на всяко тримесечие, както следва:
Месеци януари, февруари, март – до 20 април;
Месеци април, май, юни – до 20 юли;
Месеци юли, август, септември – до 20 октомври;
Месеци октомври, ноември, декември – до 20 януари на следващата година.
Отчитането на заложените дейности се извършва на база посочените индикатори. Отчетите се изпращат в електронен вариант на електронни
пощи ou_oa@vidin.government.bg и vidin@mvr.bg
При получаване на допълнителни указания от МВР е възможно сроковете да бъдат променяни.

Указания за попълване:
1. В първата колонка се Представя информация за дейността във връзка изпълнение приоритета и съответната цел към него. Броят на
редовете,, Дейност“ е примерен и може да бъде допълван.
2. Във втората колонка се посочва крайният срок за изпълнението на дейността. Тук е важно да се има предвид, че крайният срок не бива
да бъде след изтичането на срока за изпълнение на плана края на 2017г. Препоръчва се посочването на годината и месеца, до края на който
би трябвало дейността да бъде реализирана.
3. В третата колонка се посочват очакваните резултати от реализирането на дейността. Много е важно да се обърне внимание на това, че
резултатът би трябвало да бъде ясно, конкретно н реалистично произтичащ от изпълнението на дейността.
4. В четвъртата колонка трябва да се посочат съответните индикатори. Важно е да се има предвид, че е необходимо да бъде следвана
логиката за взаимна връзка между дейностите и индикаторите. При цифровите индикатори се препоръчва да се определи очакваната
стойност, която трябва да бъде по спин ата в края на годината (във вид на число).
5. В петата колонка трябва да се посочат институциите, отговарящи за изпълнението на дейността. Трябва да се има предвид, че дейността
може да бъде изпълнявана от повече на брой институции и поради това при изпълнението на дадена дейност трябва да се посочат и
партньорите. Силно се препоръчва да се посочи една водеща институция и да се изброят всички други институции, участващи в
изпълнението на мярката. Водещата институция координира дейностите на останалите институции и отчита изпълнението на тези дейности.

