МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СМОЛЯН

ПУБЛИЧЕН ОТЧЕТ

за дейността на ОДМВР – Смолян през 2015 година
В изпълнение на приоритетите на МВР и мероприятията от плана за управленската
дейност през 2015 г. в 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 на област Смолян.
Организацията на работа и управление се обуславят от средата за сигурност,
географското разположение и социално – икономическото развитие в областта, както и от
протичащите промени в структурата на областната дирекция в условията на извършващата се
реформа в МВР.
1. Организация и управление.
 Изпълнение на дейностите от приоритетите от плана за управленската дейност
на ОДМВР – Смолян;
Основните приоритети и възможностите за развитие на дейността в ОДМВР – Смолян
през 2015 г., бяха следните:
 противодействие на засиления миграционен натиск върху Република България, чрез
ограничаване на незаконно пребиваващи на територията на областта чужденци;
 структурно и кадрово укрепване на системата на Министерството на вътрешните
работи на основата на функционален анализ;
 ограничаване на престъпленията против личността и собствеността на гражданите с
акцент върху малките населени места и рисковите групи;
 противодействие на организираната престъпност с приоритет върху трафика на
хора, корупцията и икономическата престъпност;
 превенция на пожарите, бедствията и извънредните ситуации, възникнали
вследствие на природни явления и човешка дейност;
 повишаване на ефективността в дейността по разследването на полицейските
органи;
 гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на изборите за
общински съветници и кметове на общини;
 ефективно противодействие на наркопрестъпленията;
 противодействие на разпространението на акцизни стоки без бандерол и
престъпленията в горското стопанство;
 противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и обезпечаване на
сигурността на гражданите в к.к Пампорово и туристическите центрове на обслужваната
територия.
През 2015 г. беше наблегнато на прилагането на проактивния подход и реализирането
на дългосрочна стратегия за превенция на престъпленията срещу собствеността на гражданите

чрез системна работа с лицата представляващи интерес по линия на кражбите,
което доведе до намаление с 13.2% на престъпленията против собствеността.
Наред с това бяха постигнати много добри резултати при противодействието на
наркопрестъпленията на обслужваната територия, като близо 2,5 пъти е увеличен броят на
разкритите престъпленията с наркотични вещества, което е добър атестат за подобрената
лична оперативно – издирвателна дейност от страна на оперативните работници в областната
дирекция по това направление.
През отчетния период продължиха и ежедневните проверки, свързани с търговията и
държането на акцизни стоки без бандерол. През 2015 г., в сравнение с 2014 г. на обслужваната
територия са разкрити двойно повече случаи и са иззети в пъти повече къса цигари, насипен
тютюн и наливен алкохол без акцизен бандерол.
Във връзка с предприетите мерки за противодействие на битовата престъпност, чрез
прилагане на интегриран подход и екипен принцип на работа бяха провеждани СПО в малките
населени места, по третокласната и общинска пътна мрежа, включително и през тъмната част
на денонощието, както и в празничните и предпразничните дни, с основна насоченост контрол
на употребата на алкохол и упойващи вещества, правоспособност, техническа изправност на
МПС, наличие на сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на
автомобилистите, използване на предпазни каски и колани и други.
През 2015 г. чрез извършване на ежедневни проверки, както и провеждане на СПО на
обслужвана територия се изпълняваха набелязаните мерки по противодействие на засиления
миграционен натиск върху Република България, чрез ограничаване на незаконно пребиваващи
на територията на областта чужденци.
Тежката метеорологична обстановка в областта през месеците февруари и март доведе
до обявяването на бедствено положение в следствие на проливни дъждове и в последствие на
обилни снеговалежи и натрупалата се снежна покривка. Благодарение на съвместните усилия
на състава от ОДМВР и службите от други ведомства в областта неблагоприятните последици
от бедствените ситуации бяха силно ограничени, като не бяха допуснати човешки жертви.
През есента на 2015 г. в обслужвания район беше гарантирана сигурността и
обществения ред при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на
общини. Преди, по време и след приключване на изборния процес не бяха допуснати груби
нарушения на обществения ред, което само по себе си говори за добрата организация и
правилното управление на силите и средствата, участвали в охраната на събитията.
 Информационно – аналитична дейност.
ОДМВР – Смолян обслужва територията на област Смолян, която е с площ от 3 193
кв. км. и с население от 121 752 души от последното преброяване през 2011 г. От тях в
градовете живеят 66 800 души, а в селата 54 952 души, като за последните 10 години
населението е намаляло с 14 %. В областта има 10 общини с 242 населени места, 8 от които са
градове. Съществуват 7 населени места без население. Най-голяма е община Смолян с
население от 40995 души. Най-голямо намаление на населението е установено в селата (18.8
%) спрямо населението към 01.03.2001 год., което се обуславя както от вътрешната и външна
миграция, така и от намаления естествен прираст на населението. Област Смолян се обслужва
само от автомобилен транспорт и граничи с областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и
Благоевград, а също и с Република Гърция, като дължината на граничната линия е около 166
км. В структурата на ОДМВР – Смолян са включени 5 РУ и 6 Участъка към тях.
Дължината на пътищата от държавната пътна мрежа на територията на областта е
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539.011 км. и по класове се разпределят както следва – ІІ клас – 110.283 км, ІІІ
клас – 428.728 км. и общински пътища – 649.2 км.
На територията обслужвана от областната дирекция функционира едно ГКПП –
Златоград, което допринесе за незначително повишаване на жизнения стандарт на местното
население, но и създаде условия и предпоставки за извършване на престъпления от
гастролиращ криминален контингент и от чужди граждани. През настоящата година предстои
стартиране на дейностите във връзка с изграждане и откриване на територията на община
Рудозем на ГКПП – Елидже.
През последните години област Смолян се утвърди като целогодишна атрактивна
туристическа дестинация. Все по-голям брой туристи посещават обслужвания район вече не
само през зимните месеци, а и през останалата част от годината. Този факт наложи промяна в
организацията на работа в областната дирекция. С цел превенция на престъпността и опазване
на обществения ред се осигурява засилено полицейско присъствие на местата с повишена
концентрация на хора в почивните и празнични дни, в резултат на което са осигурени
нормални условия и спокойствие за жителите и гостите на обсужвания район.
Основните външни фактори, които влияят върху средата за сигурност, са кризата в
Украйна; ситуацията в Близкия Изток и Северна Африка, световната икономическа криза,
която оформя постоянен поток от български граждани, в частност жители на област Смолян
към и от страните на ЕС с цел намиране на работа, като една малка част от тях са извършители
на престъпления на територията на други държави.
Вътрешните фактори, влияещи върху средата за сигурност се определят от
икономическото състояние на страната и социалният статус на населението – високата
безработица, ниските доходи и не на последно място кризата в моралните ценности на
обществото, занижения родителски и институционален контрол, които пряко влияят върху
извършените престъпления от непълнолетни и малолетни лица. Продължителното отсъствието
на част от родителите, поради работата им в чужбина или във вътрешността на страната,
нарушената хармония в семейните взаимоотношения и в общуването между родители и деца,
безотговорността към реализацията и съдбата на подрастващите са сред основните фактори,
определящи нивото на младежката престъпност.
В резултат на икономическата криза и голямата безработица на територията на
областта, по-голямата част от активното население са принудени да заживеят във
вътрешността на страната, а други поради липса на препитание да извършват криминални
престъпления. Нараства броят на лицата с психически заболявания, които са потенциални
извършители на престъпления, както и на лицата с трудно контролирана агресия, извършители
на редица престъпления, като престъпления против личността (убийства, телесни повреди,
опити за убийство), а също така унищожаване на собственост, хулигански прояви и др.
Установява се трайна тенденция, лица от други региони на страната да извършват
престъпления. Големият брой наши и чужди туристи, посещаващи курортния комплекс
Пампорово и превръщането на цялата област в привлекателно за туристите място, не само през
активния зимен туристически сезон, но и целогодишно, многото пътни артерии за влизане и
излизане от областта са предпоставка за успешните престъпни посегателства на
гастролиращите лица и престъпни групи от вътрешността на страната.
Продължаващата икономическа криза и най – вече срива в строителния бизнес накара
много от криминално проявените лица, работещи във вътрешността на страната, да се
завърнат в региона. Част от извършените на територията на областта престъпления от
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гастрольори са с помощта на тези лица.
Географското разположение на областта, обуславящо трудния достъп до голяма част
от населените места, голяма част от необитаемите къщи в малките населени места и
множеството вили, разположени далече от населените места, които в по-голяма част от
времето са необитавани, оставени без надзор, се явява друга предпоставка за извършване на
престъпни посегателства, свързани предимно с вещи от бита и метални предмети и кабели.
Голяма част от населението в обслужвания район приема сигурността като даденост и
не предприема никакви мерки за личната си защита и опазване на личното имущество.
Доверчивостта, и наивността на населението в региона са основна предпоставка за нарастване
броя на измамите.
Наличието на многобройни, малки и отдалечени едно от друго населени места и
махали, обитавани от малобройно и предимно застаряващо население, все по – големият брой
туристи, наши и чужди граждани, посещаващи малките и отдалечени населени места на
територията обслужвана от ОД, наложи промени в организацията на работа в дирекцията. С
цел превенция на престъпността и опазване на обществения ред, чрез промяна на работното
време и изготвянето на графици за работа на ОР, ПИ и МлПИ е осигурено полицейско
присъствие в тези малки и отдалечени населени места в почивните и празнични дни, когато се
засилва туристическия поток.
В по-отдалечените населени места са открити приемни на РУ и периодично се
провеждат срещи с местното население, с цел установяване и отстраняване на причините и
предпоставките за правонарушения, идентифициране и извеждане на проблеми на местната
сигурност и подобряване качеството на полицейското обслужване на населението.
В резултат на провежданите превантивни и проактивни мероприятия на територията
обслужвана от ОД, както и особеностите на района може да се отбележи, че тежките
престъпления са с инцидентен характер и не оказват съществено влияние върху структурата и
динамиката на престъпността в района. Не са регистрирани случаи и прояви на организирана
престъпна дейност. Установените криминални групи имат случаен и неформален характер,
като са неустойчиви, нямат трайна икономическа или социална база и във времето бързо се
разпадат.
2. Противодействие на конвенционалната престъпност.
2.1. Оценка на състоянието на конвенционалната престъпност.
2.1.1. Структура и интензивност на регистрираната престъпност на обслужваната
територия;
Регистрирани и разкрити престъпления през 2014/2013 г.
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на ОДМВР – Смолян – под 0.7% от регистрираните в страната престъпления.
Коефицента на престъпност за областта е 564 при средно 1327.7 за страната. Криминалната
активност на населението в областта е сред най-ниските за страната.
Като цяло регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР –
Смолян бележат увеличение 4.5% в сравнение с 2014 г. (670 регистрирани престъпления
спрямо 641). В РУ – Златоград са регистрирани 26.7% повече престъпления в сравнение с 2014
г., следват РУ – Чепеларе – 13.7%, РУ – Мадан – 11.5% и сектор ПП – 88.9%. В РУ – Девин
спадът на престъпленията е 9%, а в РУ – Смолян – 8,6%.
Най-висока престъпността остава на територията на РУ – Смолян – 33.1% от
регистрираните престъпления на територията на областта. Следват РУ – Мадан и РУ –
Чепеларе – 17.3%, РУ – Девин – 15.1% от регистрираните престъпления, РУ – Златоград –
11.3%.
Спад бележат престъпленията, извършени от НИ - с 2.1% по-малко в сравнение с 2014
г. (367 спрямо 375 за 2014 г.), като 42.8% от тях са извършени на територията на РУ – Смолян,
19.1% – на РУ – Чепеларе, 14.2% – на РУ – Мадан, 13.9% – на РУ – Девин и 8.7% - на РУ –
Златоград.
Без изменения остава оперативната обстановка по отношение характера на
криминалната престъпност в сравнение с предходни години – в структурата на криминалната
престъпност доминиращи остават престъпленията против собствеността, в часта им за кражби,
измами и повреждане на имущество.
Запазва се характерът и на регистрираната икономическа престъпност в сравнение с
2014 г., като водещи остават престъпленията в горското стопанство.
2.1.2. Брой и динамика на регистрираните престъпления в сравнение с предходен
аналогичен период:
През 2015 г. е увеличен броят на регистрираните престъпления против личността – с 4
повече в сравнение с 2014 г. Регистрирани са 2 умишлени убийства, 1 опит за убийство и 1
убийство по немарливост. Регистрирано е 1 изнасилване и 1 опит за изнасилване и 1 случай на
насилствен хомосексуализъм. През отчетния период на 2015 г. няма регистрирано блудство.
Регистрирани са 19 телесни повреди спрямо 18 през 2014 г. Ръстът и характерът на
престъпленията против личността са резултат на внезапно възникнал умисъл под
въздействието на неконтролируеми фактори, като все по-трудно възпираната агресия сред
обществото и кризата в междуличностните отношения. Кризата в отношенията и
психологичното състояние на обществото са в основата и на нарасналия брой на лицата,
посегнали върху живота си, регистрирани са 7 случая през 2015 г. (6 за 2014 г.).
Регистрираните престъпления против собствеността съставляват 46.1% от
регистрираните на територията на областната дирекция криминални престъпления (55.5% за
2014 г.). През 2015 г. е отчетено намаление от 13.2% на престъпленията против собствеността.
68.9% от тях са кражби, които в сравнение с 2014 г. са намалели с 21.1%.
46% от регистрираните кражби са извършени на територията на РУ – Смолян.

Регистрирани кражби по видове през 2015 г.
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През годината е намалял броя на домовите кражби – 59 (65 за 2014 г.) броя, които
съставляват 29% от извършените кражби. Предмет на посегателство при домовите кражби са
предимно битова техника, машини и инструменти, електрически кабели и метални предмети,
хранителни стоки, алкохол и др. 16 от регистрираните домови кражби са с предмет на
посегателство пари и златни накити.
За 2015 г., 13% от кражбите са на метали под различна форма, 1% - на телефонни
кабели и 3% - на електрически кабели. През 2014 г. кражбите на метали и кабели са
съставлявали 30% от кражбите. Най-много кражби на кабели са извършени на територията на
РУ – Смолян.
Намален е и броят на извършените взломните кражби с 27.5%, с 21.4% - броят на
кражбите от магазини, а с 38.1% е намалял броят на кражбите от МПС (предмет на
посегателство са основно акумулатори, гориво, лични документи и телефони).
През 2015 г. са регистрирани общо 25 измами по криминална линия (през 2014 г. са
24) и 8 измами по линия на икономиката. 11 от измамите са от категорията на т.н. “телефонни
измами”. Най-голям брой телефонни измами са регистрирани на територията на РУ – Смолян
– 6, от които 3 – в град Смолян.
Няма регистрирано изнудване. Регистрирани са 4 грабежа. Извършителите на
деянията са разкрити. 21.7% от престъпленията против собствеността са други престъпления,
като преобладаващи са престъпленията свързани с унищожаване на имущество в резултат на
засилващата се проява на агресия сред младите хора (чупене на прозорци и стъкла на МПС,
срязване на гуми на МПС).
В изпълнение на разпоредените мерки от главния секретар на МВР и директора на
ОДМВР – Смолян продължават ежедневните проверки на територията на областта, свързани с
търговията и държането на акцизни стоки без бандерол. През 2015 г. са регистрирани 38 случая
(16 за 2014 г.) и са иззети общо 116 610 (23 379 през 2014 г.) къса цигари, 101.88 кг. (85.51 кг.
през 2014 г.) насипен тютюн и 215.7 литра (175 литра през 2014 г.) наливен алкохол без
акцизен бандерол. Образувани са 13 ДП, от които 8 са приключени с мнение за повдигане на
обвинение. По 1 ДП има привлечено лице като обвиняем, а 2 ДП са прекратени. Работата по
другите две продължава. В 17 от случаите са образувани административни преписки, а по
останалите 8 са образувани ЗМ проверки. Продажбата на акцизните стоки без бандерол в
региона продължава да бъде под форма на малки количества на проверени клиенти, често по
схемата “дом по дом”.
Регистрирани са 14 палежа (8 през 2014 г.), 7 престъпления с огнестрелни оръжия и
боеприпаси (4 през 2014 г.), 13 посегателства спрямо МПС (4 през 2014 г.).
Значително е увеличен броят на разкритите престъпления с наркотични вещества – 54
при 22 през 2014 г., 46 от които са свързани с държане на НВ, 6 – с отглеждане на растения от
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рода на конопа и 2 за разпространение на НВ. Извършителите на престъпления
с НВ са предимно в младежка възраст, които поради увлечение, лекомислие и любопитство
вършат престъпления. Няма данни за организираност на тези групи, както и за лица –
наркодилъри, които да са превърнали наркоразпространението в основен източник на доходи.
Основният вид употребявани НВ са от категорията на марихуаната, като употребата на
амфетамини и други синтетични наркотици е епизодична. Превантивната роля на
осъдителните присъди през изминалите години, наложени спрямо задържаните лица,
извършващи наркопрестъпления, ги прави изключително предпазливи и затворени, което
затруднява работата по документиране на престъпната им дейност.
62.6% от общоопасните престъпления са престъпления по транспорта (159 при 123
през 2014 г.), които са свързани предимно с управление на МПС след употреба на алкохол и в
периода на наложено наказание. Има регистрирано 1 престъпление, свързано с управление на
МПС под въздействието на упойващи вещества.
През 2015 г. са регистрирани 2 престъпления (0 за 2014 г.), свързани с културноисторическото наследство на страната. Извършителите на деянията са предадени на съд.
2.1.3. Предприети мерки за ограничаване посещенията на български граждани,
извършители на криминални престъпления (джебчийски кражби, сводничество,
проституция) в страните от ЕС.
През отчетния период със заповед на директора на ОДМВР – Смолян и на основание
чл. 75, т. 3 от ЗБЛД, са наложени принудителни административни мерки забрана за напускане
на страна на 30 лица. На основание чл. 68 от НПК е въведена забрана за напускане на 2 лица.
Общо наложени принудителни административни мерки на 32 лица (31 лица за 2014 г.),
извършители на престъпления от общ характер с наложени присъди лишаване от свобода и
мярка за неотклонение – задържане под стража.
Във връзка с ограничаването посещенията на български граждани извършители на
криминални престъпления в страните от ЕС, се предпримат мерки за проверка на
преминаващите лица и МПС към ГКПП Златоград и установяване на криминално проявени
лица с наложени мерки за ненапускане на страната, проверка на хотели и други места
отдавани под наем за нощувка, проверка на паркираните автомобили с цел установяване на
такива лица и предприемане на мерки за недопускане тяхното излизане в посока РГърция.
Извършва се наблюдение от полицейски служители на местата за нощувка, на жени
често преминаващи през района с различни други лица в посока Гърция. В тази насока се
подържа и добро взаимодействие с РДГП – Смолян.
2.2. Оценка на постигнатите резултати по противодействието на
конвенционалната престъпност.
И през 2015 г. в ОДМВР – Смолян постигнатите резултати по противодействието на
конвенционалната престъпност са сред най-високите за страната – разкрити са 62.54% от
общия брой регистрирани престъпления (49.45% през 2014 г.) при средна за страната
разкриваемост от 43.05%. Процентът на разкриваемост на престъпленията с НИ е 48% спрямо
34.9% през 2014 г. В края на отчетния период на производство са 174 ДП. По-ниската
разкриваемост на престъпленията с НИ е резултат на това, че все повече от престъпленията на
територията на РУ – Смолян и РУ – Чепеларе и РУ – Девин са дело на гастролиращи лица.
Отчетени като разкрити през отчетния период са 48.5% от престъпленията против
личността.
Разкрити са 51.8% от престъпленията против собствеността (42.1% през 2014 г.), както
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и 55.4% от регистрираните в периода кражби (44.4% през 2014 г.). С найвисока разкриваемост по отношение на кражбите е РУ – Девин – 66.7%. Следват РУ – Мадан –
56%, РУ – Смолян – 55.1%, РУ – Чепеларе – 52.1% и РУ – Златоград – 46.7%. Продължава
работата по 41 ДП, свързани с извършени кражби.
Изграденият екипен принцип на работа и доброто взаимодействие между РУ оказват
съществена роля за постигането на добри резултати в разкриването на престъпленията.
Установени като извършители по линия на криминалната престъпност през отчетния
период са 534 лица, извършили 526 престъпления (в т.ч. и престъпления регистрирани в
предишни години и разкрити през 2015 г.). От тях 20.2% са били в нетрезво състояние, 50.4%
са осъждани за престъпления, 9.2% са непълнолетни и 2.6% - малолетни.
89% от разкритите престъпления са извършени индивидуално, а останалите 11% - в
съучастие. Най-много престъпления са извършени от лица във възрастова граница 18-30 г.
(38% от разкритите престъпления). 10% от разкритите престъпления са извършени от
непълнолетни лица, а 3% - от малолетни. 1 от престъпленията е извършено от лице под
въздействието на НВ.

Регистрирани и разкрити икономически
престъпления през 2015/2014 г.
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По линия на икономическата престъпност през 2015 г. са разкрити 59 престъпления
(регистрирани през годината и в предишни години), като нанесените щети възлизат на 1 362
000 лв. От разкритите престъпления преобладават престъпленията в горското стопанство.
59% от разкритите икономически престъпления са извършени от лица над 40 години,
25% - от лица между 31-40 г.
Като проблем на обществото остава детската престъпност и отношението към децата в
неравностойно положение и тези с девиантно поведение. През годината от малолетни и
непълнолетни лица в областта са извършени 66 броя криминални престъпления. Същите са
извършени от 14 малолетни и 49 непълнолетни лица. През 2014 г. са разкрити 62
престъпления, извършени от 28 малолетни и 40 непълнолетни извършители. Данните сочат лек
ръст на детската престъпност.
От непълнолетни лица са извършени 3 телесни повреди, 1 грабеж, 23 кражби, 11
престъпления с НВ, 5 отнемане на МПС, 5 престъпления по транспорта, 4 унищожаване на
имущество.
От малолетните лица са извършени 9 кражби (18 през 2014 г.), 2 унищожаване на
имущество, 1 престъпление против реда и общественото спокойствие.
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През отчетния период в ДПС на отчет са взети 29 срещу 23 лица за
2014 г., от които 26 лица за извършени престъпления и 3 за извършени противообществени
прояви. Снети от отчет са 33 срещу 26 лица за 2014 г., от които 22 лица поради поправяне, 11
лица поради навършване на пълнолетие и предадени на ОР. През отчетния период е
предоставяна полицейска закрила на 7 лица (3 за 2014 г.).
2.3. Резултати от работата по разкриване на престъпна дейност с широк
обществен отзвук:
Като положителни резултати в работата по ракриване на престъпления с широк
обществен отзвук в региона могат да се посочат:
 2 убийства и 1 опит за убийство. Престъпленията са разкрити, като по образуваните
ДП са привлечени лица в качествотото им на обвиняеми;
 11 (8 за 2014 г.) измами от категорията на т.нар.“телефонни измами“ извършени по
по познатата схема (искане на пари във връзка с пострадали близки хора или спечелили
награди и закупуване на ваучери). Разкрити са извършителите на 6 от измамите;
 38 (16 за 2014 г.) случая на разкрити престъпления свързани с държане и продажба
на акцизни стоки без бандерол – цигари, нарязан тютюн и алкохол, от които са образувани 13
ДП, 17 административни преписки по ЗАДС и 8 ЗМ проверки. Привлечени са общо в
качеството на обвиняеми 9 лица. Общо иззето количество 116 610 (23 379 през 2014 г.) къса
цигари, 101.88 кг (85.51 кг през 2014 г.) насипен тютюн и 215.7 литра (175 литра през 2014 г.)
наливен алкохол;
 54 (22 за 2014 г.) разкрити престъпленията с наркотични вещества на обслужваната
територия, от които 46 са свързани с държане на НВ, 6 с отглеждане на растения от рода на
конопа и 2 за разпространение на НВ. Разкрити са извършителите на 48 от регистрираните
престъпления. Общо иззетото количество на наркотични вещества за 2015 г. е 0.257 кг.
марихуана, 50 броя стръкове канабис и 0.028 кг. синтетични наркотици;
 извършено престъпление на територията обслужвана от РУ – Смолян по чл. 278, ал.
6 и чл. 339, ал. 1 от НК. При проведените оперативно – издирвателни мероприятия и
процесуално – следствени действия в град Смолян и в село Лъка, община Смолян са намерени
и иззети 335 броя антични монети. При последващо претърсване в дома му са намерени и
иззети 1 брой керамично гърне съдържащо 18 броя антични монети и 25 броя други антични
предмети, 2 броя металотърсачи, скици на местности и специализирана литература, 32 броя
патрони, различни по вид и калибър. По образуваното ДП лицето е привлечено в качеството на
обвиняем за извършеното от него деяние;
 извършено престъпление на територията обслужвана от РУ – Златоград по чл. 278,
ал. 1 от НК. При проведените оперативно – издирвателни мероприятия и процесуално –
следствени действия в село Ерма река, община Златоград са намерени и иззети 3 броя антични
монети. При последващо претърсване и изземване в дома на лицето са намерени и иззети още
метал-детектор, пулт за управление на метал-детектора и други аксесоари към металдетектора. По образуваното ДП лицето е привлечено в качеството на обвиняем за извършеното
от него деяние;
 5 броя противозаконно отнемане на МПС на територията на РУ – Девин извършени
от едно непълнолетно лице. По всички случаи са образувани ДП, разследването по които е
проведено под надзора на прокуратурата. Същите са приключени и изпратени в компетентната
прокуратура.
Наред с гореизложените случаи, оперативен служител от КП на ОДМВР – Смолян има
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съществен конкрeтен принос за разкриване извършителите на най-голямата
телефонна измама извършена до момента в Р България и в частност на територията на РУ –
Първомай при ОДМВР – Пловдив. Служителя е награден в конкурса “Полицай на годината за
2015 г.”.
3. Охранителна дейност, свързана с опазване на обществения ред и
противодействието на престъпността.
 Опазване на обществения ред.
През 2015 г. състава от охранителна полиция при ОДМВР – Смолян изпълни
заложените в плана за работа приоритети, съобразени с приоритетите на МВР по линия на
противодействие на престъпността, опазването на обществения ред и безопасността на
движението. През годината бяха проведени няколко мащабни мероприятия, едни от които
Националния фолклорен събор “Рожен” и избори за общински съветници, кметове и
реферундум. По време на тяхното провеждане не бяха допуснати груби нарушения на
обществения ред, което само по себе си говори за добрата организиция и правилното
управление на силите и средствата, участвали в охраната на събитията.
През годината няма случаи на възникнали масови безредици, гражданско
неподчинение и груби нарушения на обществения ред. Нарушенията на ОР на територията на
ОДМВР – Смолян са предимно скандали от битов характер и след употреба на алкохол.
Осигурен беше добър обществен ред във всички населени места на Смолянска област,
с необходимия респект над лицата представляващи интерес за дейността на полицията и
професионално отношение към проблемите на гражданите за постигане на доверие и уважение
от тяхна страна.
На базата на извършеното планиране в ОДМВР и РУ към ОДМВР ежедневно се
анализираше ефективността на наложената разстановка на силите и средствата, като при
необходимост се извършваха промени в организацията на работата, съобразно оперативната
обстановка.
В районите около учебните и детски заведения, и уязвимите места беше осигурено
необходимото полицейско присъствие, а посещенията и срещите с хората в малките населени
места от областта бяха установени като траен модел на работа в областната дирекция.
През 2015 г. продължиха проверките с ДГС, ИАРА, РЗИ и др. контролни органи. Бяха
проведени необходимия брой срещи свързани с взаимодействието с фирмите, извършващи
частна охранителна дейност на територията на областта и обмена на информацията с тях за поефективно противодействие на престъпността и подобряване средата на сигурност.
Създадена бе необходимата организация от страна на ръководството на областаната
дирекция относно нормалното протичане на зимния туристически сезон в КК Пампорово. За
поредна година за охраната на обществения ред по ски-плацовете и ски-пистите на курорта бе
сформирана така наречената ски полиция, състояща се от 7 полицейски служители с основна
задача осигуряване реда и спокойствието на любителите на ските и сноуборда, в резултат на
което не беше допуснато извършването на престъпления в ски зоната на курортния комплекс.
През 2015 г. охранителна полиция е работила общо по 15 892 преписки, включващи в
себе си проверки по ЗМ, прокурорски преписки и явни такива. За 2014 година общия брой на
преписките е бил 2621, или с 13 271 броя по-малко. Голямата разлика от шест пъти се явява от
голямите различия в отчетените явни преписки през 2014 и 2015 г., което от своя старана се
дължи на създадената нова организация за отчитане на дейността по отработени преписки в РУ,
след изготвяне на писмен доклад по всеки регистриран и разпределен за работа иницииращ
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документ. ЗМ проверките за 2015 г. и 2014 г. са съответно 573 спрямо 381, или
със 192 проверки повече. Броят на прокурорските преписки е сравнително постоянен, с 7 помалко от 2014 г.
От състава на ТП за 2015 г. са проведени 4796 (3943 за 2014 г.) срещи с граждани и
ръководители на държавни учреждения, фирми и други организации и обекти.
Проведени са 28 (3 за 2014 г.) мероприятия и са изготвени програми за работа с
рискови социални групи, пострадали от престъпления, етнически малцинства и др.
Приключени са 20218 (5116 за 2014 г.) преписки от различен характер в това число
влизат връчените НП, ел. фишове и призовки.
Изготвени са 32 (37 за 2014 г.) информации до общински администрации и кметове на
населени места за състоянието на престъпността и обществения ред в обслужваните райони,
микрорайони.
Организирани и проведени са 819 (762 за 2014 г.) срещи и беседи в училищата и
детските градини.
Изготвени са 5 (3 за 2014 г.) предложения по осигуряване безопасността на движение и
1 (1 за 2014 г.) предложения по опазване на обществения ред.
Състава от териториална полиция е участвал в 789 (722 за 2014 г.) комисии за проверка
системите за физическа защита на обекти. За констатирани пропуски и предпоставки за
извършване на престъпления и нарушения на обществения ред са изготвени 236 (112 за 2014 г.)
уведомителни писма.
По чл. 65 от ЗМВР са предупредени 2600 (1772 за 2014 г.) лица за евентуалната им
отговорност при извършване на нарушения и престъпления, и на 67 (57 за 2014 г.) лица са
направени конкретни полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР.
За водените на отчет лица представляващи ОИП, ПИ и МлПИ са изготвени 1046 (655 за
2014 г.) докладни записки. През отчетния период в поделенията на ОДМВР – Смолян от
служители на ТП са задържани 105 (73 за 2014 г.) лица, от които 4 (2 за 2014 г.) лица обявени
за общодържавно издирване. Най-голям е броя на задържаните лица е по т. 1 от чл. 72, ал. 1 от
ЗМВР – при наличие на данни за извършено престъпление, общо 81. Принудително доведени са
19 (25 за 2014 г.) лица по реда на НПК.
Извършени са 2509 (1527 за 2014 г.) проверки на местата за обществен подслон и са
проверени 811 (837 за 2014 г.) чужденци, пребиваващи в районите/микрорайоните на
обслужване.
Оказани са 1972 (1160 за 2014 г.) съдействия на държавни и обществени органи, и
организации, 38 (29 за 2014 г.) от които на жертви на домашно насилие.
Проверени са 5609 (421 за 2014 г.) обекти, офиси и фирми, извършващи частна
охранителна дейност, както и 3264 проверки на физически и юридически лица по Закона за
оръжията, боеприпасите, взривни вещества и ПИ.
Служителите от ТП за целия отчетен период са съставили 911 (623 за 2014 г.) АУАН,
като най-голям е дяла на актовете по Наредбите на общините и ЗБЛД. Броят на съставените
актове по ЗГР е 3, а по ЗЧОД – нула.
За 2015 г. ПИ и МлПИ са разкрили лично 66 престъпления срещу 55 за 2014 г. и са
участвали в разкриването на 255 престъпни деяния срещу 220 за 2014 г.
При изпълнение на ППД през 2015 г. са извършени са общо 30 987 (44 796 за 2014 г.)
проверки на лица за установяване на тяхната самоличност, като спрямо 1637 (1802 за 2014 г.)
лица е взето отношение по административен ред. Най – голяма е административноГрад Смолян, бул.България 67, тел.0301/35353
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наказателната дейност по ЗБЛД – 1237 акта, следват АНД по Наредбите на
общините – 370 акта и ЗМВР – 24 акта.
Проверени са 3767 (20 278 за 2014 г.) ППС, в следствие на което са издирени 5 моторни
превозни средства и са установени 15 броя вещи, предмет на престъпления.
Реагирано е общо на 4659 (3485 за 2014 г.) сигнала, от които 144 (124 за 2014 г.) за
извършени престъпления, 1012 (444 за 2014 г.) за нарушения на обществения ред, 216 (226 за
2014 г.) за нарушения на нощната тишина, 84 (79 за 2014 г.) за домашното насилие, 391 (368 за
2014 г.) за нарушения на наредбите на общините и 2703 (2141 за 2014 г.) други сигнали.
Нарядите по ППД са взели участие в разкриването на общо 160 (128 за 2014 г.) броя
криминални престъпления.
Задържани са общо 195 (216 за 2014 г.) лица, от които 140 (163 за 2014 г.) за наличие на
данни за извършени престъпления, 13 (7 за 2014 г.), които след предупреждение пречат на
полицейските органи да изпълнят служебните си задължения, 4 (7 за 2014 г.) лица с тежки
психически отклонения , 15 (10 за 2014 г.) при невъзможност за установяване на самоличност и
19 (21 за 2014 г.) лица по УБДХ.
Принудително доведени лица в РУ са 9 (25 за 2014 г.), от които 5 (17 за 2014 г.) по реда
на НПК и 4 (8 за 2014 г.) обявени за издирване.
Отдадени са 57 (10 за 2014 г.) полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР,
предупредени са 979 (900 за 2014 г.) лица на основание чл. 65 от ЗМВР.
По време на наряд са проверени общо 1518 (1489 за 2014 г.) обекта, 717 (1060 за 2014
г.) от които обекти охранявани от частни охранителни фирми и 373 (429 за 2014 г.) охранявани
от звена за самоохрана.
Оказани са 6777 (6986 за 2014 г.) съдействия, от които 1887 (2050 за 2014 г.) на ПИ и
МлПИ, 1391 (1419 за 2014 г.) на други звена на МВР, 85 (88 за 2014 г.) на съдебната власт, 561
(422 за 2014 г.) на общинските администрации, 76 (43 за 2014 г.) жертви на домашно насилие,
1148 (1746 за 2014 г.) на юридически и физически лица и 1629 (1177 за 2014 г.) други.
В 396 (235 за 2014 г.)) проведени полицейски операции са участвали 5346 (3137 за 2014
г.) служители.
Състава от ППД е охранявал 219 (190 за 2014 г.) масови мероприятия, в които са взели
участие 606 (697 за 2014 г.) служители.
През 2015 г. нарядите по ППД са изготвили общо 1204 (1013 за 2014 г.) доклади за
установени факти и предприети действия и са запазили общо 218 (157 за 2014 г.)
местопроизшествия.
През 2015 г. няма установени случаи на корупционни практики, като служителите от
ППД в областта прилагат принципите на нулева толерантност към формите на тези прояви.
Контролът по носенето на службата от назначените в наряд патрули и постове се
осъществява от целия състав, в чийто длъжностни характеристики са предвидени правомощия
по линия на “Охранителна полиция” от ОДМВР и РУ по утвърдени графици, като през 2015 г.
са извършени общо 1175 спрямо 2083 проверки за 2014 г. или с 908 по-малко. 43 от проверките
по непосредственото изпълнение на ППД са извършени от служители на сектор ООРТП при
ОДМВР. 299 от общия брой проверки са извършени от служители с ръководни функции, а 827
проверки са извършени от командирите на отделения.
Общия брой съставени АУАН през годината по охранителна линия е по-голям,
приблизително със 100 акта в сравнение с 2014 г. Завишени са показатели по разкриваемостта
на престъпления с участието на служители на ОП от 62.60% през 2014 г. на 76.14% през 2015
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г. Повишени са и показателите по отношение на превантивната дейност.
 Осигуряване безопасността на движението по пътищата.
И през 2015 г. усилията на състава на сектор ”Пътна полиция” и звената на ПП в РУ
бяха насочени към подобряване на обстановката по безопасността на движението, снижаване на
пътния травматизъм, както и качествено и бързо административно обслужване на гражданите.
Въпреки това се отчита влошаване по всички показатели по отношение на пътния травматизъм,
като общ брой ПТП, брой тежки ПТП и брой ранени. Единствено непроменен е броя на убитите
участници в пътното движение, което в никакъв случай не може да се отчете като положителна
тенденция.
Влошаването на ПТО в региона се установи като трайна тенденция през последните
години. Въпреки постоянно нарастващия брой на установените и санкционирани нарушения
ПТО не се подобрява, което говори за влошена дисциплина на участниците в движението и за
липсата на нагласа за спазване на правилата за движение.
През 2015 г. на територията на областта са регистрирани 597 ПТП (520 през 2014 г.).
От тях 95 (72 през 2014 г.) са тежки с 8 (8 през 2014 г.) убити и 131 (89 през 2014 г.) ранени
участници в движението. 504 (448 през 2014 г.) от регистрираните ПТП са само с материални
щети. В сравнение с 2014 г. броят на регистрираните ПТП е увеличен с 77, увеличен е броят на
тежките ПТП – с 22 и броят на ранените – с 42. Броят на убитите участници в движението е
равен за 2015 г. и 2014 г.
Най-много ПТП са регистрирани на територията на РУ – Смолян РУ – Девин и РУМадан. На територията на РУ – Смолян са регистрирани 276 бр. ПТП или 44.72 % от общия
брой ПТП, 41 бр. или 43.61 % от тежките ПТП, 45.80% от ранените участници в движението и
12.5 % от убитите. На територията обслужвана от РУ – Мадан са регистрирани 89 бр. ПТП или
14.90 % от общия брой ПТП, 18.08 % от тежките ПТП и 19.08 % от ранените участници в
движението. На територията обслужвана от РУ – Девин са регистрирани 93 бр. ПТП или 15.57
% от общия брой ПТП, 18.08 % от тежките ПТП, 13.74 % от ранените участници в движението
и 50% от убитите участници в движението.
Най много убити участници в движението има на територията на РУ – Девин – 4 бр.
или 50% от общият брой, в РУ – Чепеларе – 2 бр. – 25% и в РУ – Златоград и РУ – Смолян по
един убит.
Основната причина за състоянието на ПТО е неправомерното поведение на водачите на
МПС. В резултат на извършените от тях нарушения на ЗДвП са регистрирани 97.31 % от
всички ПТП, 100% от убитите и 95.41 % от ранените участници в движението.
От изложените цифри се налага извода, че основните причини, обуславяща ПТО за
2015 г. е движението с несъобразена скорост, отнемане на предимство, неправилно движение
на заден ход и други нарушения, което показва, че през 2016 година трябва да се засили
контрола по тези нарушения на правилата за движение, пряко влияещи върху ПТО. Най-голям
относителен дял по причини за ПТП е движението с несъобразена скорост. В сравнение с 2014
г. е увеличен броя на констатираните нарушения с 902 броя.
През 2015 г. пострадалите при ПТП деца и юноши до 18 години са 20 (13 за 2014 г.), от
които 4 водачи, 8 пешеходци и 8 пътници.
Необходимо е подобряването на превантивната дейност от пътна полиция, като
продължи обучението в училищата и се засили вниманието на родителите за осъществяване
ефективен контрол и опазване на живота и здравето на децата.
През 2015 година бяха проведени 186 лекции и беседи с деца съгласно изготвен
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график, и 11 състезания и викторини с деца.
През отчетния период бяха проведени 32 профилактични мероприятия с журналисти по
проблемите на безопасността на движението, 15 предавания по радиото, 16 по телевизията и 17
статии в пресата. Подготвена и подадена информация по безопасност на движението – 18 броя.
Контролът по спазването на разпоредбите на ЗДвП е едно от основните задължения в
работата на органите от Пътната полиция. За отчетния период състава от звената “Пътен
контрол” е констатирал 10 789 (9887 за 2014 г.) нарушения на ЗДвП и други нормативни
актове. За констатираните нарушения са съставени 2492 (1894 за 2014 г.) акта и 6644 (6811 за
2014 г.) фиша.
Увеличен е броят на констатираните нарушения на правилата за движение от 9887 на
10789, т.е. с 902 бр. Увеличен е броят на съставените актове от 1894 на 2492, т.е. с 598 акта.
Намален е броят на съставените фишове от 6811 на 6644, т.е. с 167.
От горепосочените показатели е видно, че има увеличение като цяло на общия брой
констатирани нарушения, завишен е броят на съставените АУАН и намаление при фишовете,
което се дължи на обективни и субективни фактори.
Наблюдава се и минимален спад на АНД с най-масовия участник в движението –
пешеходецът, като за 2015 г. са констатирани 11 (13 за 2014 г.) нарушения.
През изминалата 2015 г. са констатирани 181 (193 за 2014 г.) случая на управление на
МПС след употреба на алкохол, 186 случая на управление на МПС от неправоспособни водачи,
220 случая на управление на МПС без “Гражданска отговорност” и 603 случая на управление
без поставени обезопасителни колани или каски.
Взаимодействието с институциите пряко свързани с безопасността на движението е на
добро ниво. Ежедневни са контактите със служители на ОПУ – Смолян, община Смолян, ОД
”КД-ДАИ” – Смолян и РИ на МОН, свързани с решаване на проблеми в пътното движение.
Взето е участие в 54 (42 комисии за 2014 г.) съвети и комисии по въпросите на
безопасното движение и въвеждане в експлоатация на пътища и улици. Във връзка с участие в
съветите и комисиите са издавани становища.
През цялата година в общините на региона, както и в ОПУ бяха внасяни предписания,
разпореждания и сигнални писма за констатирани недостатъци по БД, общо 82 броя.
Съгласувани са 60 (71 за 2014 г.) броя проекта за ВОБД при извършването на СМР по
пътища и улици и 1 брой разрешително за преминаване на извънгабаритен товар през област
Смолян, както и участие в 12 комисии при провеждане процедури във връзка с издаване
разрешения за изграждане на пътни връзки за специално ползване на пътищата.
През 2016 г. акцентът в работата на служителите от пътна полиция ще бъде в насока
осъществяване приоритетен пътен контрол на местата с концентрация на ПТП, с интензивно
движение на пешеходци и в малките населени места на областта, разстановката на силите и
средствата за контрол да се съобразява с местата с концентрация на ПТП, дните от седмицата и
часовете от денонощието с най – голяма аварийност. Завишаване на контрола по линия на
следните нарушения: скорост, употреба на алкохол, неправоспособност и неправилно
пресичане на пътното платно от пешеходци.
Извършване на периодичен анализ на ПТО, актуализиране разстановката на силите и
средствата и при необходимост оказване на методическа помощ и контрол на РУ при ОДМВР.
Провеждане на специализирани полицейски операции с цел ограничаване на тежките
инциденти и засилване вниманието на водачите за безопасно управление на МПС. Общо през
2015 г. се проведени 268 СПО.
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4. Дейности по линия “Български документи за самоличност”
Издадените БДС през 2015 г. са 20940 броя (19004 за 2014 г.), което е увеличение с
10.19%, като от тях 7060 лични карти, 9330 паспорта, 4428 СУМПС-БГ и 6 СУМПС-ЧГ.
Издадени са 77 броя разрешения за пребиваване на ЧГ и 39 броя удостоверения за пребиваване
– ЕС. През 2015 г. са постъпили молби и е организиран прием на заявления за издаване на
лични карти на неподвижни и трудно подвижни лица посредством мобилни екипи и
биометрична станция в 38 случая, спрямо 32 лица, посетени през 2014 г. – с 18,75% повече.
Увеличението в издадените БЛД се дължи главно на големия брой паспорти,
подменени през отчетния период поради изтичащи срокове на валидност.
Издадените лични карти са с 548 броя (7,20%) по-малко. Намалението е обусловено от
по-малкото на брой документи с изтичаща през годината валидност, както и от демографски
фактори. Личните карти са издавани в минималните законови срокове.
Издадените паспорти са с 2205 броя (30,94 %) повече.
Издадените свидетелства за управление на МПС са с 265 броя (6,37%) повече.
През отчетния период не са констатирани случаи на подменени самоличности.
Издадени са 58 броя удостоверителни документи за предоставени данни от
информационните фондове на физически и юридически лица, спрямо 45 броя през 2014 г. – с
13 броя (28,89 %) повече.
През 2015 г. в ОДМВР – Смолян не са постъпвали искания за изграждане на временни
пунктове за организиран прием на заявления за издаване на български документи за
самоличност.
По време на проведените през м. октомври 2015 г. местни избори са организирани
дежурства на гишета БДС. Издадени са 16 удостоверения за гласуване на граждани, които не са
притежавали валидни документи за самоличност.
През отчетния период в ОДМВР – Смолян са съставени общо 1760 акта за
установяване на административни нарушения по ЗБЛД.
През 2015 г. със заповеди на директора на ОДМВР Смолян, на основание чл. 75, т. 3 от
ЗБЛД, са наложени принудителни административни мерки по ЗБЛД на 30 лица. На основание
чл. 68 от НПК е въведена забрана за напускане на страната спрямо 2 лица.
През периода са отменени 28 принудителни административни мерки – със 7 броя помалко (20,00 %) спрямо предходната година.
Общият брой наложени ПАМ по ЗБЛД е 32 – с 1 брой повече (3,23%) спрямо 2014 г.
Създадена е добра организация за регулярно постъпване на личните карти на
починалите лица от кметствата и Община Смолян в звено БДС. През периода в НАИФ НРБЛД
са актуализирани статусите на личните документи на починалите в община Смолян лица – 680
спрямо 694 случая през 2014 г.
Своевременно са изготвяни справки и отговори на съд, прокуратура и други държавни
ведомства по повод техни запитвания и във връзка с прилагане на ПАМ по ЗБЛД – 68 броя.
Осъществено е взаимодействие с общинските служби ГРАО по въпроси от тяхната
компетентност, свързани с издаването на българските лични документи в 42 случая.
5. Превантивна дейност.
През 2015 г. в ОДМВР – Смолян са проведени множество инициативи и реализации,
свързани с утвърждаване на превенцията като основен инструмент за противодействие на
престъпността. Най-значимите от тях са:
 профилактичните беседи със самотноживеещи възрастни хора, на които е обръщано
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внимание във връзка с актуалните извършвани престъпления в района и
съседни ОД, като телефонни измами, домови кражби и др. Раздаваха се флаери на тема
превенция на измамите и се проведе мащабна медийна кампания за превенция, в която се
включи и областна администрация – Смолян, чрез осигуряване на допълнително количество
флаери;
 профилактичните мероприятия с психично болни и зависими от алкохол лица.
Изготвени са списъци на лица от посочените категории по райони на обслужване. При
необходимост е осъществявано взаимодействие с общински, медицински и социални служби и
е оказвана помощ на такива лица. Извършвани са проверки за събиране на данни за наличие на
необходимост от принудително лечение по реда на Закона за здравето;
 във всички РУ са провеждани срещи с кметовете на общините, по въпроси касаещи
обществения ред, сигурността и безопасността в населените места;
 през м.март се проведоха отчетите на ПИ по утвърден график с обществеността и
органите на местната власт в по-големите населени места от областта, където се направи
анализ на средата за сигурност и се набелязаха конкретни мероприятия по охрана на
обществения ред и противодействието на престъпността в обслужваните райони;
 в началото на месец април ОДМВР – Смолян, съвместно с РДПБЗН – Смолян се
предприеха мерки за осигуряване на добър обществен ред, сигурност, пожарна безопасност,
защита на населението и недопускане на ПТП по време на почивните дни за Великденските
празници (10-13 април 2015 г.);
 на 14.05.2015 г. във връзка с нормалното протичане на предстоящите
абитуриентски тържества и мероприятия, свързани с 24 май - Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост, с цел предотвратяване на инциденти и пътнотранспортни
произшествия с абитуриенти, ОДМВР – Смолян стартира кампания за провеждане на беседи с
абитуриентите, с цел изостряне на тяхното внимание по отношение на стриктното спазване на
правилата за движение по пътищата, като особено се набляга на трагичните последствия от
шофирането след употреба на алкохол и шофирането под влияние на силни емоции.
Служители на сектор “Пътна полиция” – Смолян и техните колеги от Районните управления в
региона се срещнаха и разговаряха с дванадесетокласниците от всички училища в област
Смолян. На абитуриентите бяха излъчени филмови материали, свързани с управлението на
МПС след употреба на алкохол, несъобразена и превишена скорост;
 акцията на полицията: “Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!”, с цел
ограничаване на причините и условията за възникване на пътнотранспортни произшествия с
малолетни и непълнолетни през лятната ваканция;
 областната дирекция предприе редица мерки във връзка с предстоящото откриване
на учебната 2015/2016 година, с цел обезпечаване на обществения ред, безопасността на
движението, недопускане извършването на престъпления в районите на детските и учебните
заведения и прилежащите им територии, както и за да се осигури безопасност на учениците по
време на учебния процес. За ограничаване на предпоставките за пътни злополуки с една от
най-уязвимите групи участници в движението по пътищата – децата, през рисковия период бе
организирана и проведена традиционната „Акция на полицията “Децата тръгват на училище!
Да ги пазим на пътя!“. Проведена бе среща с инспектората по образованието (РИО) към
Министерство на образованието и науката за набелязване на съвместни действия по
организиране началото на новата учебна година и провеждането на първия учебен ден, с цел
недопускане на правонарушения. Пред децата от детските градини, както и пред учениците
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бяха изнесени беседи по пътна безопасност от униформени служители на
“Пътна полиция” и “Охранителна полиция”;
 през годината за пореден път се реализира традиционната “Детска полицейска
академия”, в която взеха участие 30 деца от ОУ “Стою Шишков” град Смолян.В началото на
учебната 2015/2016 година стартира поредната“Детска полицейска академия”, в която се
включиха над 30 деца от СОУ “Отец Паисий” и СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град
Смолян,която ще продължи до м.април 2016 г.;
 във връзка с коледните и новогодишни празници бяха набелязани и изпълнени
множество мероприятия по охранителна линия с оглед опазване на обществения ред и
гарантиране сигурността на гражданите.
В резултат на предприетите и реалицирани превантивни дейностти през годината на
територията на областта беше осигурен добър обществен ред и спокойна среда за жителите и
гостите на района.
6. Осъществени добри практики през периода.
 функционирането на ски полицията в к.к Пампорово през зимния туристически
сезон и на практика осъществява ППД по ски пистите в курортния комплекс за осигуряване
безопасността и безпроблемното пребиваване на туристите;
 утвърдения екипен принцип на работа при решаването на конкретни проблеми на
сигурността и обществения ред, и работата по разследването на престъпления на цялата
обслужвана територия в осигуряването на добър обществен ред и безопасност на движението;
 традиционно добро взаимодействие с държавни институции, имащи отношение към
разкриване и документиране на извършени престъпления. Провеждане на периодични срещи с
ОП – Смолян и Районни прокуратури по места по актуални проблеми по противодействие на
престъпността;
 доброто взаимодействие между ОДМВР – Смолян, ТДНС – Смолян, РДПБЗН –
Смолян и РДГП – Смолян по изготвените планове за взаимодействие и обмен на информация
между различните служби, както и по направление на дейност;
 проведената работна среща с административните ръководителите на
Административен съд – Смолян и Районни съдилища, ръководството на ОДМВР – Смолян,
началници на РУ, началници на групи ОП при РУ и началник сектор ПП на тема “Обсъждане
на положителни и отрицателни практики в областта на установяване на административни
нарушения, издаване на електронни фишови, издаване на наказателни постановления и
канстатирани нарушения на процесиялните правила при осъществяване на съдебен контрол”.
7. Изводи и установени тенденции.
От анализа и оценката на факторите, влияещи върху средата за сигурност в региона и
на данните от статистическите таблици се налага извода, че се установяват устойчиви
тенденции в развитието на криминалната престъпност, които на фона на общите за страната са
в приемливи за обществото граници. Запазват своята интензивност и динамика основните
криминогенните фактори, които се явяват определящи за нивото на престъпността в страната,
като обедняването на населението, обезлюдяването и високото ниво на безработица.
И през този отчетен период не се допусна дестабилизиране на средата за сигурност на
обслужваната територия:
 няма настъпили промени в нивото, структурата и динамиката на тежките
криминални престъпления. Тежките посегателствата против личността през 2015 г. са с
инцидентен характер на традиционно ниски нива и не променят цялостната среда за
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сигурност;
 криминалните престъпления, регистрирани на територията на ОДМВР – Смолян
през годината продължават да съставляват незначителна част под 0.7% от криминалните
престъпления, регистрирани в страната, а като структуроопределящи остават престъпленията
против собствеността;
 трайна остава тенденцията на увеличение на броя на разкритите случаите на
извършени престъпления свързани с наркотични вещества и на случаите на намерени и иззети
акцизни стоки без бандерол – цигари, наразян тютюн и алкохол без акцизан бандерол;
 няма налични данни за организираност на престъпленията с наркотични вещества и
за лица – наркодилъри, които да са превърнали наркоразпространението в основен източник на
доходи. Също така няма регистрирани случаи на контрабанда на НВ, не са установени случаи
на сделки и пране на пари, придобити от търговия с наркотици, както и случаи на склоняване
към употреба на наркотични и упойващи вещества;
 нехарактерни за района са престъпленията против собствеността, свързани с
извършени грабежи по главните пътни артерии на областта, няма извършени престъпления с
терористична окраска, както и такива с данни за предварителна подготовка и сговор;
 продължава да расте доверието на гражданите в МВР, които все по-често се
обръщат за помощ към службите в ОДМВР – Смолян по всякакви въпроси, често и извън
тяхната компетентност;
 запазва се структурата на икономическата престъпност – преобладаващи отново са
престъпленията, свързани с горското стопанство и документните престъпления;
 отчита се увеличение нивото на пътния травматизъм, впредвид нарастващия брой
на автомобилите и ниската квалификация на водачите и въпреки постоянно завишаващата се
административно-наказателна дейност;
 поддържане на сравнително високо ниво на разкриваемост на престъпленията, като
цяло през отчетния период;
 динамиката и тенденциите в развитието на средата за сигурност и през 2016 г. ще се
запазят в очертаните граници;
 нарастването на миграционният натиск по външните граници на страната, което
предполага нарастване на определени видове масови престъпления през следващите отчетни
периоди на 2016 г., особено тези, свързани с оцеляване и осигуряване на препитание в
обслужваната територия.
8. Приоритетни задачи и възможности за развитие.
 продължаване на дейността по оптимизиране на структурата и управлението на
ОДМВР – Смолян и подобряване на административния капацитет;
 повишаване на професионалната подготовка на служителите на ОДМВР – Смолян и
ефективността на оперативно-издирвателната дейност;
 ограничаване на миграционния натиск върху Република България, в частност на
територията обслужвана от ОДМВР – Смолян, чрез ограничаване на незаконно пребиваващи
на територията на областта чужденци;
 повишаване на възможностите на ОДМВР – Смолян за противодействие на
тероризма и радикализацията;
 утвърждаване на превенцията като постоянна политика за противодействие на
престъпността на територията обслужвана от ОДМВР – Смолян;
 противодействие на битовата престъпност и на престъпленията, свързани с
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разпространението на наркотични вещества на територията обслужвана от
ОДМВР – Смолян;
 ограничаване на щетите за държавния бюджет от контрабанда с акцизни стоки,
измами с ДДС, злоупотреби с еврофондове на територията обслужвана от ОДМВР – Смолян.
Пресичане на опити за корупция и злоупотреба с власт;
 превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване
обхвата на автоматизирания технически контрол по спазване на правилата за движение по
пътищата на територията обслужвана от ОДМВР – Смолян;
 осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари,
бедствия и други извънредни ситуации на територията обслужвана от ОДМВР – Смолян;
 гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на избори за
президент и вицепрезидент на Република България на територията обслужвана от ОДМВР –
Смолян;
 противодействие на престъпления против собствеността и телефонни измами на
територията обслужвана от ОДМВР – Смолян;
 противодействие на престъпленията в горското стопанство на територията
обслужвана от ОДМВР – Смолян;
 противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и обезпечаване на
сигурността на гражданите в к.к Пампорово и туристическите центрове на обслужваната
територия.
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