ОТЧЕТ–АНАЛИЗ
За състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати
в дейността на ОДМВР - Смолян през 2012 година
В изпълнение на приоритетите на МВР и мероприятията от плана за
управленската дейност през 2012 г. на ОДМВР – Смолян, продължи
последователната и активна работа за противодействие на престъпността,
гарантиране на правовия ред, осигуряване на добър обществен ред и безопасно
движение по пътищата в област Смолян.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
На територията на област Смолян и през 2012 г. е регистрирана най –
ниската в страната престъпност – 427.81 престъпления на 100 хил. от
населението при 1 345. 59 средно за страната (3 пъти по-ниска от средната за
страната).
В сравнение с 2011 г. регистрираните криминални престъпления
през 2012 г. са намалели с 4% - регистрирани са 556 спрямо 579 през 2011 г.
Престъпленията, извършени от неизвестен извършител са със 17 % помалко в сравнение с 2011 г. (285 срещу 342 за 2011 г.).
Процентът на разкриваемост на криминалните престъпления през
2012 г. е нараснал в сравнение с 2011 г. - разкрити са 71.53 % от общия брой
регистрирани престъпления ( 69.43% през 2011 г.) при средна за страната
разкриваемост от 42.34%., като по този показател ОДМВР – Смолян се
нарежда на второ място сред другите областни дирекции. Нараснал е и
процентът на разкриваемост на престъпленията с неизвестен извършител 61.75% спрямо 57% през 2011 г.
И през 2012 г. оперативната обстановка остава без изменения по
отношение характера на криминалната престъпност в сравнение с предходни
години – в структурата на криминалната престъпност доминиращи остават
престъпленията против собствеността.
През 2012 г. се запазва броят на регистрираните престъпления против
личността – с 2 повече в сравнение с 2011 г. Регистрирани са 3 убийства, 2
случая на насилствен хомосексуализъм, 2 отвличания и 13 телесни повреди.
През 2012 г. няма регистрирани блудства, намалял е броят и на
изнасилванията – регистрирано е едно.
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48% от престъпленията против личността през 2012 г. са разкрити.
Работата по досъдебните производства по останалите престъпления
продължава.
Регистрираните престъпления против собствеността съставляват 50.6 %
от регистрираните на територията на ОДМВР през 2012 г. криминални
престъпления (57% през 2011 г.), като статистическите данни сочат спад на
престъпленията против собствеността с 13.5%.
74% от тях са кражби, които в сравнение с 2011 г. са намалели с 21. 5%.
Предмет на посегателство на 38% от кражбите са метали (в т.ч. са кражбите на
кабели). 18% от кражбите са домови. Предмет на посегателство на домовите
кражби са предимно медни съдове, електрически кабел и метални предмети.
При 5 от домовите кражби са откраднати златни и сребърни накити.
През годината са регистрирани общо 13 измами, от които 9 по
криминална линия (през 2011 г. са регистрирани 12 измами, от които 5 по
криминална линия). 3 от тях са телефонни измами.
Няма регистрирани изнудвания. Регистрирани са 2 грабежа в РУП –
Смолян и РУП – Чепеларе, като този в Чепеларе е извършен от непълнолетни
лица спрямо техен съученик. Предмет на посегателство и на двата грабежа са
GSM апарати и дребни суми. Регистрирани са и 4 обсебвания на имущество.
Разкрити са 65.48% от престъпленията против собствеността
(58.15% през 2011 г.), от които 67.31% от регистрираните в периода кражби
(59.25% през 2011 г.).
Разкрити са на 100% извършените грабежи и 33 % от регистрираните
измами.
70 от разкритите криминални престъпления са дело на 63 малолетни и
непълнолетни лица. 13 от престъпленията са дело на 12 малолетни, а 57 – на 51
непълнолетни извършители. През 2011 г. са разкрити 55 престъпления,
извършени от 54 малолетни и непълнолетни извършители. Данните сочат ръст
на детската престъпност. Има разкрито 1 икономическо престъпление, дело на
непълнолетен.
От извършените от непълнолетни лица престъпления най-много са
кражбите – 38 бр. и престъпления с наркотични вещества – 6 бр. От
малолетните лица са извършени 10 кражби.
В Детска педагогическа стая на отчет са взети 29 деца (42 през 2011 г.),
от които 5 за извършени противообществени прояви и 24 – за извършени
престъпления.
Осигурена е полицейска закрила на 2 деца.
През 2012 г. водещи в ИКОНОМИЧЕСКА ПРЕСТЪПНОСТ са
престъпленията, свързани с горското стопанство и документните
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престъпления. В сравнение с 2011 г. са регистрирани 56% повече престъпления
в горското стопанство, които са свързани предимно с незаконен добив на
дърва за огрев.
Продължават ежедневните проверки на територията на областта,
свързани с търговията и държането на склад на акцизни стоки без бандерол.
През 2012 г. са заведени 6 досъдебни производства и са иззети общо 386 088
къса цигари (196 804 през 2011 г.), 20.796 кг. наливен тютюн (138.93 кг. през
2011 г.) и 273 литра наливен алкохол (252.15 литра през 2011 г.).
През отчетния период служителите по линия на противодействие на
икономическата престъпност са работили по 2 проверки с данни за извършени
престъпления против данъчната система (срещу 4 проверки през 2011 г.)
През 2012 г. са извършени 9 проверки, прераснали в досъдебни
производства, свързани с измами със средства от ЕС. От тях в момента на
производство са 2 досъдебни производства, които се разследват от следовател.
По 4 приключени досъдебни производства вече Окръжен съд – Смолян е
произнесъл и осъдителни присъди.
По линия на икономическата престъпност са разкрити 59
престъпления, като нанесените щети възлизат на 1 518 000 лв. От разкритите
престъпления преобладават престъпленията в горското стопанство с нанесени
щети от 11 000 лв. Най-големите щети са в резултат на извършени данъчни
престъпления – 944 000 лв. и престъпленията по служба – 140 000 лв.
През 2012 г. в ОДМВР – Смолян са регистрирани 6 палежа (5 през 2011
г.), 1 престъпление с оръжие (4 през 2011 г.), 6 посегателства спрямо МПС (3
през 2011 г.), от които 5 противозаконно отнемане на МПС и 1 кражба на
МПС.
През 2012 г. продължава да нараства и броят на регистрираните
престъпления с наркотични вещества – 35 срещу 20 през 2011 г., като 5 от
тях са свързани с отглеждане на растения. В гр.Доспат съвместно със
служители на сектор „БОП“ – Смолян беше разкрита нарколаборатория от
индустриален тип за отглеждане на канабис. Регистрираните престъпления с
употребата на наркотични вещества са предимно употреба на марихуана.
През 2012 г. няма регистрирани престъпления, свързани с културноисторическото наследство на страната.
ОХРАНИТЕЛНА
ДЕЙНОСТ,
СВЪРЗАНА
С
ОПАЗВАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИЯ
РЕД
И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО
ПРЕСТЪПНОСТТА

НА
НА

− Опазване на обществения ред (в т.ч. при провеждане на масови
мероприятия).
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През 2012 г. с приложеното засилено полицейско присъствие,
включително и в малки населени места, проактивен подход, респект над лицата
представляващи интерес и професионално отношение към проблемите на
гражданите беше осигурен добър обществен ред във всички населени места на
територията на областта.
През 2012 г. от състава на териториална полиция са проведени 7 308
срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения, фирми,
общодостъпни заведения и други обекти.
През отчетния период няма случаи на възникнали масови безредици,
гражданско неподчинение и груби нарушения на обществения ред.
Нарушенията на обществения ред на територията на ОДМВР са предимно
скандали от битов характер и след употребата на алкохол.
Статистическите данни сочат, че 76.70% от разкритите през
периода престъпления с неизвестен извършител са с участието на
служители на охранителна полиция /срещу 73.85 % през 2011 г./
Организирани и проведени са 1 033 срещи и беседи в детските и
учебните заведения. До различни органи и организации са изготвени 5
предложения за подобряване опазването на обществения ред и 32 предложения
за подобряване на безопасността на движението.
Извършени са 1 732 проверки на местата за обществен подслон.
Оказани са 1 492 съдействия на държавни и обществени органи и организации.
На основание чл. 56 от ЗМВР са предупредени 2 444 лица за
евентуалната им отговорност при извършване на нарушения и престъпления и
са отдадени 165 полицейски разпореждания на основание чл. 55 от ЗМВР.
Провеждането на специализирани и комплексни операции е основен
способ за осъществяване на цялостна и мащабна превантивно-охранителна и
контролна дейност от полицейските органи, като на територията на област
Смолян през 2012 г. са проведени 204 специализирани полицейски операции.
Проверени са 2 603 лица, 11 330 МПС и 2 127 обекти (питейни заведения,
компютърни зали, търговски обекти). Разкрити са 28 престъпления и са
констатирани 1 050 нарушения. Задържани са 29 лица и установени 12
малолетни лица в питейни заведения след 22 ч. По време на СПО са връчени 22
разпореждания, образувани са 23 досъдебни производства, съставени са 726
АУАН и 1 560 фиша.
С решаващ принос за осигуряване на добър обществен ред и
спокойствие на гражданите на територията на областта е съставът на
охранителна полиция, осъществяващ патрулно-постова дейност. По време на
наряд, от състава на охранителна полиция, осъществяващ патрулно-постова
дейност са проверени 51 468 лица, като към 4 775 е взето отношение за
допуснати нарушения по различни законови разпоредби. Задържани са 372
лица (288 за извършени престъпления, 17 след предупреждение да не пречат на
полицейските органи да изпълняват служебните си задължения, 11 лица с
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тежки психически отклонения, 4 с неустановена самоличност и 52 по УБДХ) и
принудително са доведени 169 лица, от които 34 по реда на НПК, 6 обявени за
издирване и 129 по друг законов повод. Проверени са 40 349 МПС, като към 5
709 водачи е взето отношение.
Полицейските наряди да реагирали на 2 889 сигнала, от които 154 за
извършени престъпления, 556 за нарушение на обществения ред, 368 за
нарушение на нощната тишина, 56 за случаи на домашно насилие, 595 за
нарушение наредбите на общините и 1160 други. Реагирано е и на 2 380
сигнала по линия на сигнално-охранителната дейност /СОД/, от които 1
действителен.
Оказани са 3 026 съдействия на органите от съдебната власт, на съдия
изпълнители, на общинските администрации, на юридически лица, на
граждани по различни поводи и на други звена от МВР.
От състава на охранителна полиция са охранявани 228 масови
мероприятия.
Полицейският състав, осъществяващ патрулно-постова дейност през
2012 г. е съставил общо 3 456 АУАН, от които 15 по УБДХ и 45 по ЗМВР.
− Осигуряване безопасността на движението.
И през 2012 г. усилията на състава на сектор ”Пътна полиция” при
ОДМВР – Смолян и звената на “Пътна полиция” в РУП са насочени към
подобряване на пътнотранспортната обстановка и засилена административнонаказателна дейност по отношение на нарушенията с пряко влияние върху
пътнотранспортната обстановка.
Като резултат на усилията е подобрена пътнотранспортната
обстановка в региона по отношение на пътния травматизъм с изключение
на убитите участници в движението.
През 2012 г. на територията на областта са регистрирани 662 ПТП (568
през 2011 г.). От тях 67 са тежки (75 през 2011 г.) с 6 убити (4 през 2011 г.) и
87 ранени (104 през 2011 г.) участници в движението. 595 (493 през 2011 г.) от
регистрираните ПТП са само с материални щети. В сравнение с 2011 г. броят
на регистрираните ПТП е нараснал с 94, намалял е броят на тежките ПТП - с 8
и броят на ранените – с 21. Нараснал е броят на убитите участници в
движението - 6 през 2012 г. срещу 4 през 2011 г.
С най-тежка пътно-транспортна обстановка отново е РУП – Смолян регистрирани са 48.73% от леките и 52.23% от тежките ПТП за 2012 г., 56.32%
от ранените.
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Убитите участници в движението са на територията на РУП – Мадан 50% и РУП – Девин – 50%.
Негативните показатели в пътно-транспортната обстановка остават като
резултат на неправомерното поведение на водачите на МПС. В резултат на
извършените от тях нарушения на ЗДвП са регистрирани 96.97 % от ПТП,
100% от убитите и 96.55 % от ранените участници в движението.
Най-много ПТП са регистрирани поради несъобразена скорост – 40.49
% от общо регистрираните ПТП и отнемане на предимство – 11.74 % от общо
регистрираните ПТП. Най-много тежки ПТП са регистрирани в резултат на
несъобразена скорост – 44.61 % от тежките ПТП, 100 % от убитите и 46.42 %
от ранените участници в движението и отнемане на предимство - 23.07 % от
тежките и 7.14 % от ранените участници в движението.
През 2012 г. пострадалите при ПТП деца и юноши до 18 години са 14
(11 за 2011 г.), от които 4 като водачи, 8 - пешеходци и 2 - пътници. През 2012
г. няма загинали при ПТП лица под 18 години.
През отчетния период са констатирани 20 857 нарушения на ЗДвП
(23 083 през 2011 г.), което е с 2 226 по-малко от 2011 г. За констатираните
нарушения са съставени 3 080 акта (3 568 през 2011 г.) и 15 390 фиша (16 179
през 2011 г.). Отчетната година бележи значително намаление на
административно-наказателната дейност в резултат на повишената
превантивна дейност /АНД/, съобразена с Европейската програма за
безопасността по пътищата 2006-2012 г. и взетите мерки спрямо водачите на
МПС.
Установени са 191 случая на управление на МПС след употребата на
алкохол и 247 случая на управление на МПС от неправоспособни водачи, а
също и 239 случая на управление без задължителна застраховка “Гражданска
отговорност” и 751 без обезопасителни колани.
През изминалата 2012 г. са организирани и проведени множество срещи
с ръководството на Областно пътно управление и общините за решаване
въпросите по безопасността на движението и съдействие за подобряване
организацията на движение по републиканска и улична пътна мрежа.
През 2013 г. акцента в работата по линия на безопасност на движението
ще бъде в насока осъществяване на приоритетен пътен контрол на местата с
интензивно движение на пешеходци и в малките населени места на областта,
съобразяване разстановката на силите и средствата за контрол с дните от
седмицата и часовете от денонощието с най-голяма аварийност и
предприемане на мерки за активен контрол по линия на превишена скорост,
управление след употреба на алкохол, неправоспособност, отнемане
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предимство на пешеходна пътека и неправилно пресичане на пътното платно
от пешеходци.
− Контрол на оръжията, взривните вещества и пиротехническите
изделия.
През 2012 г. е упражняван постоянен и целенасочен контрол над
общоопасните средства. За констатираните слабости и пропуски, свързани с
производството, съхраняването, търговията, пренасянето и употребата на
ВВООБ, силно действащи отровни вещества, спрямо нарушителите са
налагани безкомпромисно принудителни и наказателни мерки по ЗМВР и
ЗОБВВПИ.
През 2012 г. няма регистрирани престъпления с огнестрелно оръжие.
Принудително иззети са 28 огнестрелни оръжия от 28 лица. Няма откраднато
и изгубено огнестрелно оръжие. За нарушения на ЗОБВВПИ са съставени
общо 22 акта.
През 2012 г. по чл. 58 от ЗОБВВПИ и Административнопроцесуалния
кодекс /АПК/ са направени 23 отказа.
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
За ОДМВР – Смолян, 2012 г. беше година с множество инициативи и
реализации, свързани с превенцията, като водещ приоритет в дейността на
дирекцията.
Реализирани бяха редица мероприятия в изпълнение модела за работа
на “Полицията в близост до обществото”.
Актуализирани са утвърдените работни карти по места в зависимост от
оперативната обстановка и стоящите проблеми по охрана на обществения ред,
безопасността на движението и сигурността на гражданите. Разработени са и
нови работни карти по конкретни проблеми с акцент към проблемите в
малките населени места.
През месец март са проведени срещи на полицейските инспектори с
обществеността и органите на местната власт в по – големите населени места
от областта, където е направен анализ на оперативната обстановка и са
набелязани конкретни мероприятия по охраната на обществения ред и
противодействието на престъпността.
Съвместно със сдружение “Родопа планина 21 век”, ОДМВР – Смолян
участва в дейности по международен проект “Хера”, свързан със защита на
жертви от домашно насилие. По проекта в модулно обучение са обучавани
полицейски служители от отдел “Охранителна полиция”, раздадени са мини
аларми и преносима памет (флашки) с полезна информация на жени в риск и
жертви на домашно насилие.
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В рамките на проекта “Аз избрах без насилие! – Фаза 2” /Модел за
овластяване и превенция на агресията и проявите на насилие в училище чрез
формиране на Младежки доброволчески пул/ бе организирана и проведена
седмица срещу насилието и финални мероприятия с демонстрации и
презентации в гр. Златоград. Партньори по проекта бяха НСНЦ “Инициатива
Родопа планина ХХІ век” – гр.Смолян, ОДМВР Смолян и “Център за развитие
на община Златоград”. Участие в проекта взеха ученици от гр. Смолян, гр.
Златоград и с. Старцево.
По утвърдена план програма от директора на ОДМВР – Смолян, е
проведена традиционната вече за областната дирекция “Детската полицейска
академия”.
Съвместно с полицията в гр. Ксанти, Република Гърция са проведени
работни срещи по подготовката на проект за съвместно полицейско
сътрудничество за целите на охраната на обществения ред и
противодействието на престъпността чрез сформиране и участие в смесени
полицейски наряди. В края на месец юни 2012 г. нарядите бяха факт и
действаха на разменен принцип в 30 – километровите гранични зони на двете
държави на териториите, обслужвани от РУП –Златоград и дирекцията на
полицията в гр.Ксанти. За втора поредна година наши полицейски служители
работиха към Дирекция на полицията в гр. Кавала по гръцките курорти Неа
Парамос и Орфиниус Паралия.
С конкретни мероприятия в ПГИ “Карл Маркс” и ПМГ “Васил Левски”
в гр. Смолян, служители от ОДМВР – Смолян, съвместно с представители на
РЗИ – Смолян, отбелязаха международния ден за безопасен интернет. През
месец март 2012 г. беше проведена среща в ОД МВР с клуб ”Млад юрист” при
ГПЧЕ “Иван Вазов” гр. Смолян.
През месец май бяха проведени редица инициативи по повод
абитуриентските балове, свързани с безопасността на абитуриентите и
недопускане на нещастни инциденти, включително и ПТП. Служители на О
МВР – Смолян, съвместно с експерти от РЗИ – Смолян изнесоха лекции във
всички средни училища в областта и бе излъчен филм за предотвратяване на
пътни инциденти.
По повод международния ден за борба с наркоманията съвместно с РЗИ
– Смолян са изнесени лекции в училищата в областта.
Във връзка с деня на възрастните хора от Полицейските инспектори и
Младши полицейските инспектори бяха проведени срещи в пенсионерските
клубове. На тези срещи възрастните хора бяха запознати с начина на
извършване на телефоните измами, при които те са потенциални жертви,
обсъдени бяха и техните проблеми.
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По повод месеца, посветен на пешеходната безопасност, бе
организирана акция съвместно с РЗИ – Смолян. По време на акцията контролът
на движението беше извършван съвместно от полицейски служители и обучени
ученици от няколко смолянски училища, на участниците в движението бяха
раздадени информационни брошури с препоръки за безопасно движение на
пешеходците.
Във всички РУП на територията на ОДМВР – Смолян са провеждани
срещи с кметовете на общини по въпроси, касаещи обществения ред,
сигурността и безопасността в населените места, продължават мероприятията и
периодичните срещи по пенсионерските клубове, разпоредени със заповед на
директора на ОДМВР – Смолян.
На територията на всички РУП от областта продължава да се
разпространяват информационни материали на тема “Телефонни измами”,
“Кражбите”, "Сигнали за корупция", "Безопасността на движението по
пътищата зависи от нас" и “Акция Светлина”.
ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
През 2012 г. в ОДМВР – Смолян са разследвани общо 886 досъдебни
производства /ДП/ ( през 2011 г. са разследвани 966 ДП). От тях 713 са
криминални престъпления (780 през 2011 г.) и 173 – икономически
престъпления (186 през 2011 г.). В това число са и възобновените в периода
ДП.
Новозапочнати и разследвани са 8 незабавни производства (НП) (10
през 2011 г.), 90 бързи производства (БП) (49 през 2011 г.) и 662 ДП
разследвани по общ ред (741 през 2011 г.).
С мнение за повдигане на обвинение са приключени 398 ДП (307
ДПОР, 8 НП и 82 БП). През 2011 г. с мнение за повдигане на обвинение са
приключили 440 ДП (386 ДПОР, 45 БП и 9 НП). 3 ДП са приключили с мнение
за възлагане на следовател. С мнение за прекратяване са приключени 225 ДП
(265 през 2011 г.). С мнение за спиране са приключени 138 ДП (149 през 2011
г.).
Всички ДП са приключени в законов срок, като няма приключени извън
законовия срок.
Като успех в работата на разследващите полицаи следва да се отчете
почти двойното увеличение на брой на разследваните бързи производства – от
49 броя през 2011 г. на 91 броя през 2012 г. Това сочи за качествена работа и
бързо правосъдие, каквато е и целта на този вид разследване. Усилията през
настоящата година ще бъдат насочени за утвърждаване на тенденцията в тази
насока.
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ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ ЗА 2013 Г.
1. Усъвършенстване формите на превенция, като ефективна форма за
противодействие на престъпността, както и повишаване на общественото
доверие в дейността на ОДМВР – Смолян;
2. Противодействие на престъпленията срещу личността и активна
превенция на престъпленията срещу собствеността на гражданите;
3. Повишаване на ефективността в дейността по разследване и
развитие на капацитета на разследващата полиция;
4. Ефективна превенция и противодействие на измамите,
злоупотребите, неефективното управление или използване на средства на ЕС;
5. Ефективно противодействие на престъпленията свързани с
разпространение на наркотици в областта;
6. Противодействие на престъпленията и нарушенията свързани с
изразходване на средства отпуснати от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
7. Противодействие на разпространението на акцизни стоки без
бандерол, с фалшив бандерол или бандерол с изтекъл срок.
8. Опазване на обществения ред и проактивно противодействие на
престъпността с насочване на усилията към малките населени места, социално
уязвими и рискови общности и при провеждане на масови мероприятия от
национален и международен характер на територията на ОДМВР – Смолян;
9. Прилагане на мерки за усъвършенстване на контрола върху
оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия;
10. Запазване на тенденцията за намаляване на броя на жертвите от
пътнотранспортни произшествия, повишаване на контролната и превантивната
дейност по безопасност на движението;
11. Усъвършенствуване на организационно-управленската дейност,
оптимизиране на планирането и управлението на човешките ресурси в ОДМВР
– Смолян.
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