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ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

 

Постигане в кратък срок (2-3 години) на равна и достатъчна сигурност за всички 

български граждани. В рамките на стратегическия хоризонт – 6-8 години, тя 

трябва да се изравни с нивото в ЕС.  

Сектор „Сигурност“ е в състояние на стагнация. Доказват го няколко фактора: 

 Недостатъчно кадрово обезпечаване – недостиг на служители дори в 

рамките на съществуващия щат. Наблюдава се проблем с подбора и 

назначаването на качествени кандидати. 

 Служителите не разполагат с необходимата квалификация за качествено 

изпълнение на задълженията. Ниска начална подготовка, липсваща или 

недостатъчна преподготовка и управленска подготовка са недостатъци, 

водещи до маркиране, а не изпълнение на задълженията. 

 Сериозен проблем е и замесването в престъпна дейност. 

 Материалната и технологичната база са на ниско ниво. Липсва желание и 

настройка за цифрова и технологична трансформация. Това обрича 

сектора на застой и провал. Подготовката и технологичната база са 

сериозна пречка за равностойно партньорство в рамките на ЕС и 

същевременно влошават предоставяния продукт – гражданска и 

национална сигурност. 

 

I. Обезпечаване на реална и ефективна гражданска сигурност  

Присъствието на сектор „Сигурност“ в живота на българските граждани е по-

скоро свързано със зрелищни рекламни акции, често в разрез със закона, а 

не с намаляване на престъпния натиск върху населението или с 

прекратяване на корупционното източване на държавата. Гражданите трябва 

да спрат да се страхуват за живота, децата и собствеността си! 

Мерки за изпълнение на приоритета: 

 Преструктуриране; 

 Спазване на законите;  

 Печелене на доверието чрез ефективна работа и прозрачност. 
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II. Деполитизация и демутризация  

Ръководният състав на сектора е партийно обвързан или има съвместно  

минало с криминалния свят. Поради тази причина приоритетите му са 

неясни и съмнителни, а решенията му не са в полза на, а срещу 

гражданската сигурност. Колкото по-бързо се преодолее  управленското 

статукво, толкова по-добре ще живее обикновеният човек. 

Мерки за изпълнение на приоритета: 

 Цялостна проверка на ръководния състав до средно управленско ниво 

– директор на дирекция; 

 Подмяна на политически обвързаните и професионално негодни 

ръководители; 

 Обвързване на заемането на ръководните места с резултата на 

структурата; 

 Създаване и ползване на система за мониторинг на ефективността на 

управленските структури; 

 Подготовка и преподготовка на управленци и подготвяне на ръководен 

резерв от средата на младите служители. 

 

III.  Възстановяване и активно ползване на инструментариума за 

разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления. 

Лошото управление на сектора рефлектира върху възможностите да се 

използва, поддържа и развива инструментариум за противодействие на 

престъпността. Подготовката и умението, както и поддържането и 

прилагането на съвременни антикриминални методики, трябва да се 

превърнат в обичайна практика, обезпечаваща безопасното ежедневие на 

българите. 

Мерки за изпълнение на приоритета: 

 Подобряване на управлението и дейността чрез цифрови и 

технологични трансформации; 

 Изучаване, въвеждане и ползване на модерен инструментариум за 

противодействие на престъпността; 
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 Създаване, поддържане и развиване на съвременна управленска 

култура. 

 

IV. Превръщане на сектора в гарант на сигурността и законността 

Съществуването и организацията на МВР и специалните служби трябва да 

гарантират равното прилагане на закона спрямо всички в страната – от 

обикновения гражданин до държавните структури и прокуратурата. 

Средствата за държавна принуда и силово въздействие трябва да са 

монопол само в тези структури и да се прилагат безусловно единствено в 

полза на хората. Девизът „Да защитавам и служа“ трябва да се превърне в 

реалност. 

Мерки за изпълнение на приоритета: 

 Реализиране на правна и тактическа подготовка за балансирано 

използване на полицейските правомощия в полза на хората; 

 Провеждане на всички публични полицейски операции в условията на 

гарантирано запазване на фактологията на осъществяване – 

видеозаписи, мобилни персонални полицейски камери и др. 

 

V. Реален граждански контрол върху обезпечаване на сигурността. 

Прекратяване на съществуващата практика специалните служби да се 

„затварят в себе си“ и да отказват да се отчитат истински за извършената 

дейност пред парламента. Осигуряване на възможност за информиране и 

право на намеса от страна на НС и специалните комисии при сигнали за 

противоконституционни практики и опити за поставяне над закона. 

Мерки за изпълнение на приоритета: 

 Създаване на регламент за парламентарен контрол, обезпечаващ 

пълен мониторинг и задължителни за сектора препоръки по 

отношение на прозрачност и ефективност; 

 Пряк граждански контрол върху дейността на териториалните 

полицейски служби чрез въвеждане на изборност и отговорност на 

полицейските началници пред избирателите; 
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 Създаване на система за взаимодействие и подпомагане на 

полицейските служби от гражданите. 


