СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА 2016 ГОДИНА С ОГЛЕД ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ЛИЧНА
БЕЗОПАСНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Според Закона №218/2002 г. относно организацията и функционирането на Румънската
полиция, с последващите изменения, АТОП/ Териториалният орган за обществен ред и
сигурност - ТООРС/, подготвя годишен Стратегически план, който включва основните цели,
които трябва да бъдат изпълнени от полицейските служби /органи/, както и минимални
показатели за резултатите на полицейските служби.
Този Стратегически план формулира представата /виждането/ за Териториалният орган
за обществен ред и сигурност, съгласно която гюргевската полиция ще действа успешно и ще
продължи да бъде открита и отговорна за цялото общество, правейки всичко възможно, така
че гражданите да получават най-добрите и ефективни полицейски услуги.
А. НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ
1. Повишаване степента на безопасност и защита на гражданите чрез защита на
личността, опазване на наследството, безопасността по пътищата, пътната безопасност и
безопасността на транспорта.
Специфична цел: Прилагане на новите Кодекси като основна цел. Прилагане на
новият Граждански процесуален кодекс, новият Наказателен кодекс и новият Наказателнопроцесуален кодекс.
2. Предотвратяване и борба с организираната и трансгранична престъпност,
разбиване на престъпни групи.
Специфична цел: Използване на Информационните системи на Шенген и на тази,
интегрирана за гранична сигурност, която гарантира прилагането на модела на 4-те филтри
(мерки в трети страни, сътрудничеството със съседните страни, граничния контрол и мерки за
контрол в рамките на общото пространство, включително връщане).
3. Осигуряване на легален бизнес климат чрез борба с укриването на данъци,
контрабанда, корупция, фалшифициране на стоки, нарушения в обществените поръчки
и чрез защита на финансовите интереси на Европейския съюз.
Специфична цел: Подобряване на обмена на информация и подкрепа на действията
между структурите на правоприлагането, и по-специално на Прокуратурата, Румънската
полиция, Националната служба за превенция и борба с пране на пари и на Националната
агенция за данъчно администриране, както подпомагане на дейностите, осъществявани от
Европол в отворените аналитични дела за борба с измамите и акцизните стоки.
4. Осигуряване на човешки ресурси, материални, финансови ресурси и информация,
необходими за развитието и поддържането на оперативния капацитет на румънската
полиция.
Специфични цели:
− Повишаване на институционалния капацитет чрез развитие и модернизиране на
мрежите за комуникация на структурите на МВР, по-специално в селските райони;

− Структурирано събиране в информационните системи на информация и данни за
инциденти, събития и мисии, на които са отпуснати средства за провеждане,
застраховане и възстановяване на обществения ред;
− Повишаване на капацитета на „терен” в областта на проверката и прилагането на
специфичните мерки в ситуации предвидени в Шенгенската конвенция и другите
релевантни обществени актове, включително и промяна на поведението на полицаите в
ситуации на легитимиране;
− Осигуряване на съгласувани политики в областта на управлението на данните и
информацията, която да зачита правата и свободите, по-специално защитата на
личните данни;
− Ефективно използване на възможностите за финансиране от европейските фондове на
местно ниво чрез обучение на персонала в управлението на проекти;
− Подобряване на даренията на техника, оборудване и материали за интервенция на
оперативните структури, както от бюджетни средства, така и с помощта на средствата
от безвъзмездната помощ, предоставена от Европейския съюз;
− Идентифициране и наблюдение на рисковете от корупция в структурите на МВР;
− Намаляване на бюрокрацията в структурите на МВР, повишаване на тяхната
ефективност и рационално използване на действащия апарат от оперативните
структури;
Б. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ОТ МЕСТЕН ИНТЕРЕС
В зависимост от целите, определени от Румънската полиция, адаптирани към
еволюцията на оперативната обстановка в окръга, бяха установени целите за 2016:
1. Повишаване безопасността на гражданите;
2. Развитие на капацитета на КАТ за интервенция за постигане на европейските
стандарти, с оглед намаляване на инцидентите с участниците в пътното движение;
3. Подобряване на ефективността по линия на наказателното разследване и развитие на
екипа полицай-прокурор още на етапа на предварителните действия при търсене на
съдебна отговорност;
4. Разнообразяване и засилване на мерките за превенция и борба с престъпността, като се
вземат предвид националните и местните приоритети;
5. Продължаване на програмите за инвестиции, строителство, консолидация и ремонт на
сгради, ефективно използване на транспорта и подобряване на оперативните дарения;
6. Разработване на концепция относно организиране на дейността, свързана с оръжия,
експлозиви и токсични вещества;
7. Борба с престъпността и разкриването им чрез прилагане на методи и съвременни
техники на разследване, специфични за полицията в определени европейски страни;
8. Развитие на капацитета на дейност по линия на икономическата и финансовата
престъпност, за да се поддържа чиста бизнес среда и решаване на проблемите от
гледна точка на престъпни предприятия;
9. Увеличаване капацитета за предотвратяване и борба с форми на международна
престъпност, по сегментите на вниманието на Европейския съюз: нелегалната
миграция, трафика на хора, измами в интернет, използвайки фалшиви карти, трафик на
наркотици, пране на пари, за да се предотврати експорт на потенциална престъпност от
други страни от ЕС;
10. Стимулиране на положителни граждански нагласи чрез насърчаване на почтеност,
законност и професионализъм на служителите в Гюргевската полиция;
11. Организиране на обществени мерки, необходими за провеждане на предизборните
кампании и изборите през 2016;

В. МИНИМАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЛИЦЕЙСКАТА СЛУЖБА
Както статистическите показатели, които отразяват нивото на престъпността, така и тези
за нивото на безопасността на гражданите, ни показват, че Окръг Гюргево е окръг, без
особени проблеми от гледна точка на сигурността на гражданите, феноменът престъпления
попада в рамките на параметрите на ниска стойност в сравнение с това, което е записано на
национално ниво.
1. Компетентните органи по линия на обществения ред, да действат по-здраво, за
предотвратяване и идентифициране на насилие и престъпления
сред малолетни и
непълнолетни;
2. Поддържане на уличната престъпност на сегашното ниво;
3. Увеличаване броя на разкритите престъпления с 2 % ;
4. Процентът за интервенция при спешни повиквания на гражданите да бъде в рамките на
разумен период от време;
5. Увеличаване на твърдост в действията, организирани при правоприлагането на закона
(без предупреждение, особено в пътното движение);
6. Развитие и подобряване на дейностите по превенция на повече нива;
7. Намаляване на броя на произшествие ПТП с 2%;
8. Повишаване на професионалната подготовка на персонала, работещ в КАТ;
9. Ефективност в залавянето, разследването и преследването на престъпни групи;
10. Попълване вакантните свободни позиции в държавните организации;
11. Поддържане на низходяща тенденция на сериозни престъпления извършени
с насилие;
12. Обмен на оперативна информация със съседните окръзи по линия на престъпления на
грабеж, кражба чрез чупене сейфове, кражба на / от автомобили и търговски дружества;
13. Твърдост при проверка за носене на смъртоносни и несмъртоносни оръжия, с
разрешителен статут;
14. Подобряване на дейността относно информация за идентифициране на физически лица,
притежаващи незаконно оръжие и боеприпаси /ефективност в разследването;
15. Увеличаване на бързината на решаване на наказателни дела, професионализиране на
кадрите;
16. Разработване на програми / проекти за предотвратяване на престъпления въз основа на
местните приоритети, идентифицирани на нивото на инспектората през 2015 г.;
17. Намаляване рисковете от корупция сред полицаите;
18. Осигуряване на логистична подкрепа, необходима за ефективно изпълнение на
специфичните полицейски дейности и засилване на сътрудничеството с представителите на
местната и окръжната власт;
19. Подобряване на имиджа на полицията чрез по-голяма прозрачност за гражданите;
20. Броят на изборните инциденти да бъде колкото се може по-ниска тази година.
Г. БЮДЖЕТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОЛИЦИЯТА
Стратегията за обществен ред принципно включва дейности, които ще бъдат направени в
лимитите за годишни разходи, приети чрез Закона за държавния бюджет, както и чрез
усвояване на европейските фондове и предоставяне на ресурси за съфинансиране на
направените проекти. Като предишната година, бюджетът на Окръжния Инспекторат на
Полицията - Гюргево, осигурява /гарантира/ минимума за доброто изпълнение на
специфичните дейности. Тоест осигурени са разходите за персонал, поддръжка, гориво и
комуникации, като всеки един проект е условие за получаване на извънбюджетни източници
на финансиране.

С писмо № 42698 адрес /17.02.2016 Окръжният Инспекторат на Полицията- Гюргево
/ОИПГ/ представи на Териториалния Орган за Обществен Ред искане съгласно чл.21 на МС
787 / 2002 г. относно финансовите ресурси, необходими за постигане на определените цели и
въз основа на обосновка, подготвена от експерти на ОИПГ, да се намерят решения за
финансиране.
1. Придобиване на електронно оборудване на стойност 50,000 леи;
- Фотокамери с G.P.S. за оборудване на автомобилите на КАТ;
- Etilotest-ове за КАТ;
2. За организиране и провеждане на кампании за превенция и за закупуване на
необходимите материали (банери, листовки и т.н.), сумата от 20,000 леи.
Председател на ТООРС
Йоан Мику
Подготвил и превел: Лили Ганчева,
Изп. директор на Асоциация Еврорегион Данубиус.

