ОТЧЕТ–АНАЛИЗ
За състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати
в дейността на ОДМВР - Смолян през 2013 година
В изпълнение на приоритетите на МВР и мероприятията от плана за
управленската дейност през 2013 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.
През 2013 г. статистическите данни отново отчитат ниска престъпност
на територията на ОДМВР - Смолян - едва 0.6 % от регистрираните в страната
престъпления, които съотнесени към 100 хил. от населението са 499.5
престъпления при 1 384.31 средно за страната.
Като цяло регистрираните криминални престъпления на територията на
ОДМВР - Смолян бележат ръст с 13.7 % в сравнение с 2012 г. (648
регистрирани престъпления през 2013 г. спрямо 570 през 2012 г.).
Най-висока престъпността остава на територията на РУП - Смолян –
32.72 % от регистрираните престъпления на територията на областта. Следват
РУП - Мадан – 18.52% от регистрираните престъпления, РУП - Чепеларе –
17.13%, РУП - Девин – 15.43% и РУП -Златоград – 11%.
Ръст бележат и престъпленията, извършени от неизвестен извършител с 22.34 % повече в сравнение с 2012 г. (356 за 2013 г., при 291 за 2012 г.), като
45.2 % от тях са извършени на територията на РУП – Смолян.
И през 2013 г. в ОДМВР - Смолян е постигната сравнително висока
разкриваемост на криминалните престъпления - разкрити са 62.65 % от общия
брой регистрирани престъпления (67.89 % през 2012 г.) при средна за
страната разкриваемост от 39.65 %. Процентът на разкриваемост на
престъпленията с неизвестен извършител е 47.47 % спрямо 58.76 % през 2012 г.
Без изменение остава оперативната обстановка по отношение характера
на криминалната престъпност в сравнение с предходни години – в структурата
на криминалната престъпност доминиращи продължават да бъдат
престъпленията против собствеността.
Запазва се характерът и на регистрираната икономическа престъпност в
сравнение с 2012 г., като водещи остават престъпленията в горското
стопанство, свързани с неразрешен добив на дърва и дървен материал и
документните престъпления. В сравнение с 2012 г. са регистрирани 1.5 пъти

повече престъпления в горското стопанство и почти 2 пъти повече документни
престъпления.
През 2013 г. е нараснал броят на регистрираните престъпления против
личността – с 18 повече в сравнение с 2012 г. Няма регистрирани умишлени
убийства. През отчетния период на 2013 г. няма регистрирани блудства и
изнасилване. Регистрирани са 22 нанесени телесни повреди спрямо 14 през
2012 г. Отчетени като разкрити през отчетния период са 34% от
престъпленията против личността, работата по 27 досъдебни производства
продължава.
Регистрираните престъпления против собствеността съставляват
48.8 % от регистрираните на територията на ОДМВР - Смолян през 2013 г.
криминални престъпления (през 2012 г. те са съставлявали 50 % от
регистрираните престъпления).
71.8 % от тях са кражби, които в сравнение с 2012 г. са нараснали с 8 %.
Половината от регистрираните кражби са извършени на територията на РУП Смолян.
Нараснал е броят на домовите кражби, които съставляват 25.7 % от
извършените кражби (18.6 % през 2012 г.). Предмет на посегателство на
домовите кражби са предимно медни съдове и медни чанове, електрически
кабел и метални предмети, стоки за бита. 10 от домовите кражби са с предмет
на посегателство пари, златни и сребърни накити.
23 % от кражбите са на метали под различна форма, 6 % - на телефонни
кабели, и 7.5 % - на електрически кабели. През 2012 г. кражбите на метали и
кабели са съставлявали 38 % от кражбите.
Намалял е броят на взломните кражби с 15 %, а с около 136 % е
нараснал броят на кражбите от МПС (предмет на посегателство са основно
катализатори) и с 57 % - броят на кражбите от магазини.
Разкрити са 53.8% от престъпленията против собствеността (62.59%
през 2012 г.), както и 57.52% от регистрираните в периода кражби (64% през
2012 г.). С най-висока разкриваемост по отношение на кражбите е РУП - Мадан
– 80%. Следват РУП - Девин – 68.57%, РУП Златоград – 60% РУП Смолян –
52.34%, и РУП Чепеларе – 31.43%. Продължава работата по 38 досъдебни
производства, свързани с извършени кражби.
През 2013 г. са регистрирани общо 23 измами по криминална линия
(през 2012 г. са били 8) и 4 измами по линия на икономиката. 13 от измамите са
извършени по мобилни и стационарни телефони по познатата схема (искане на
пари във връзка с пострадали близки хора), 4 – по Интернет с обещание за
работа или лечение. Най-голям брой измами по телефона са регистрирани на
територията, обслужвана от РУП - Смолян – 8, от които 5 – в гр. Смолян.
Няма регистрирани изнудвания. Регистрирани са 2 грабежа.

Разкрити са 39% от регистрираните измами и 50% от извършените
грабежи.
Продължават ежедневните проверки на територията на областта,
свързани с търговията и държането на склад на акцизни стоки без бандерол.
През 2013 г. са регистрирани 9 престъпления, свързани с акцизни стоки и са
иззети общо 36 676 (386 088 през 2012 г.) къса цигари, като 1 591 броя са
иззетите кутии и 2 903 къса наливни цигари, 47.46 кг (20.796 кг през 2012 г.)
наливен тютюн и 207 литра (273 литра през 2012 г.) наливен алкохол. Всички
досъдебни производства са приключени с мнение за повдигане на обвинение.
През отчетния период служителите по линия на противодействие на
икономическата престъпност са работили по 19 проверки с данни за
извършени престъпления против данъчната система срещу 3 за 2012 г., като 6
от тях са регистрирани като престъпления.
По линия на икономическата престъпност през 2013 г. са разкрити
65 престъпления (регистрирани през годината и в предишни години), като
нанесените щети възлизат на 404 хил. лв. От разкритите престъпления
преобладават престъпленията в горското стопанство с нанесени щети от 8 хил.
лв. Най-големите щети са в резултат престъпленията по служба – 200 хил. лв.,
сключване неизгодна сделка – 75 хил. лв., данъчните престъпления – 48 хил.
лв., престъпленията против кредиторите – 33 хил. лв. и измамите – 26 хил. лв.
През 2013 г. е регистриран известен ръст и на общоопасните
престъпления - 221 при 201 за 2012 г. Регистрирани са 7 палежа (7 през 2012
г.), 4 престъпление с оръжие (1 през 2012 г.), 7 посегателства спрямо МПС (6
през 2012 г.) .
Регистриран е спад на престъпленията с наркотични вещества – 22, при
35 през 2012 г., които са свързани с притежание на НВ.
78 % от общоопасните престъпления са престъпления по транспорта
(172 при 146 през 2012 г.), които са свързани предимно с управление на МПС
след употреба на алкохол и в периода на наложено наказание.
Охранителна дейност, свързана с опазване на обществения ред и
противодействието на престъпността.
През 2013 г. е осигурен добър обществен ред във всички населени места
на Смолянска област, чрез прилагане на засилено полицейско присъствие,
включително и в малките населени места, проактивен подход и професионално
отношение към проблемите на гражданите за постигане на тяхното доверие и
уважение.
Няма случаи на възникнали масови безредици, гражданско
неподчинение и груби нарушения на обществения ред. Нарушенията на

обществения ред на територията на ОДМВР – Смолян са предимно скандали от
битов характер и след употреба на алкохол.
59 % от разкритите през периода престъпления с неизвестен извършител
са с участието на служители на охранителна полиция (срещу 76% през 2012 г.)
През отчетния период от състава на териториална полиция са проведени
6449 срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения, фирми,
общодостъпни заведения и други обекти. Организирани и проведени са 1248
срещи и беседи в детските и учебните заведения. До различни органи и
организации са изготвени 5 предложения за подобряване опазването на
обществения ред и 20 предложения за подобряване на безопасността на
движението. За констатирани пропуски и предпоставки за извършване на
престъпления и нарушения на обществения ред са изготвени 136 уведомителни
писма.
Извършени са 2272 проверки на местата за обществен подслон. Оказани
са 1259 съдействия на държавни и обществени органи и организации.
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 (ППД).
Ежемесечно в РУП се анализира ефективността на наложената разстановка на
силите и средствата, съобразно картата за разпределение и концентрация на
престъпните деяния, постигнатите резултати и се извършват необходимите
промени в организацията на ППД. Продължава патрулно-постовата дейност по
пистите, ски плацовете и въжените съоръжения в к.к. Пампорово на скипатрулите съвместно с “Пампорово”-АД. През 2013 г. е постигната висока
ефективност при работата на ски-полицията .
От състава на охранителна полиция, осъществяващ патрулно-постова
дейност е реагирано на 5345 сигнала, от които най-много за нарушение на
обществения ред - 605, за нарушение наредбите на общините 522, за нарушение
на нощната тишина 322, за извършени престъпления 147.
Оказани са 5422 съдействия, от които 1628 на юридически лица и
физически лица, 847 на други звена от МВР, 422 на общинските
администрации, 64 на органите от съдебната власт и др.
През 2013 г. беше осигурена охраната на 912 масови мероприятия в
област Смолян.
Полицейският състав от ППД е съставил общо 2703 АУАН, от които по
ЗМВР - 63, УБДХ – 9, ЗБЛД и ЗЧРБ – 1322, ЗДвП – 271, наредбите на
общините – 523 и други нормативни документи – 515. Глобените лица по фиш
са 4357.
Осигуряване безопасността на движението по пътищата.

И през 2013 г. усилията на състава на сектор ”Пътна полиция” и звената
на ПП в РУП са насочени към засилена административно-наказателна дейност
по отношение на нарушенията с пряко влияние върху пътнотранспортната
обстановка и подобряване на пътнотранспортната обстановка.
В резултат на усилията е подобрена пътнотранспортната обстановка в
региона по отношение на пътнотранспортните произшествия като цяло, както и
по отношение на убитите при ПТП. Отчита се известно влошаване на
показателите по отношение на пътния травматизъм.
През 2013 г. на територията на областта са регистрирани 616 ПТП (662
през 2012 г.). От тях 84 (67 през 2012 г.) са тежки с 4 (6 през 2012 г.) убити и
112 (87 през 2012 г.) ранени участници в движението. 532 (595 през 2012 г.) от
регистрираните ПТП са само с материални щети. В сравнение с 2012 г. броят
на регистрираните ПТП е намалял с 46, нараснал е броят на тежките ПТП - с 17
и броят на ранените – с 25. Намалял е броят на убитите участници в
движението с 2.
С най-тежка пътно-транспортна обстановка отново е РУП - Смолян регистрирани са 46.99 % от леките ПТП и 42.85% от тежките ПТП за 2013 г.,
42.85% от ранените и 50% от убитите участници в движението. Останалите
убити са на територията на РУП - Мадан и РУП - Девин.
Основната причина за състоянието на ПТО остава неправомерното
поведение на водачите на МПС. В резултат на движението с несъобразена
скорост са регистрирани 33.76% от ПТП, 47.61% от тежките ПТП, 75% от
убитите и 52.67% от ранените участници в движението.
През 2013 г. пострадалите при ПТП деца и юноши до 18 години са 15
(14 за 2012 г.), от които 2 водачи, 4 пешеходци и 9 пътници. При ПТП има
загинал 1 участник в движенето на възраст под 18 години.
Констатирани са 14 888 (14 515 през 2012 г.) нарушения на ЗДвП. За
констатираните нарушения са съставени 2133 (2033 през 2012 г.) акта и 11 247
(14 330 през 2012 г.) фиша.
Констатирани са 32 (36 през 2012 г.) нарушения на най-масовият
участник в движението – пешеходецът.
Установени са 154 (110 през 2012 г.) случая на управление на МПС след
употребата на алкохол, 146 - на управление на МПС от неправоспособни
водачи, 159 – на управление на МПС без “Гражданска отговорност”.
През 2013 г. са организирани и проведени редица срещи с
ръководството на ОПУ и общините за решаване въпросите по безопасността на
движението и тяхното съдействие за подобряване организацията на движение
по републиканската и улична пътна мрежа.
Превантивна дейност.

В зависимост от средата за сигурност и стоящите проблеми по охрана
на обществения ред, безопасността на движение и сигурността на гражданите,
са актуализирани утвърдените работни карти по места и са разработени 35
нови работни карти по конкретни проблеми.
2013 г. бе изпълнена с множество инициативи на ОДМВР - Смолян,
предимно с превантивна насоченост, с участието на служители от охранителна
полиция в изпълнение модела за работа на “Полицията в близост до
обществото” и в сътрудничество с други институции.
Сформирани бяха съвместни екипи от служители на ОДМВР – Смолян,
на Регионална дирекция “Социално подпомогне” – Смолян, Регионална
дирекция “Гранична полиция” - Смолян и Областно управление “Пожарна
безопасност и защита на населението”- Смолян за посещение на самотно
живущи възрастни и трудно подвижни лица в малките и отдалечени населени
места в областта. Системно са провеждани срещи със самотно живущи стари
хора, при които основните обсъждани теми са свързани с начините за
предпазване от извършване на престъпни деяния спрямо тях.
Досъдебно производство.
През 2013 г. в ОДМВР - Смолян са разследвани общо 1031 досъдебни
производства (ДП) (през 2012 г. са разследвани 861 ДП). От тях 839 (697 през
2012 г.) са криминални престъпления и 192 (164 през 2012 г.) – икономически
престъпления. В това число са и възобновените в периода ДП.
Изпратени на прокуратурата са 807 ДП .
С мнение за повдигане на обвинение са приключени 412 ДП (387 ДП
през 2012 г.) С мнение за прекратяване са приключени 233 ДП (216 през
2012 г.). С мнение за спиране са приключени 155 ДП (122 през 2012 г.).
Всички ДП са приключени в законов срок – няма приключени извън
законовия срок.
Отчита се добро ниво на взаимодействие с Районните прокуратури и
Окръжна прокуратура – Смолян.
Приоритети в дейността на ОДМВР – Смолян за 2014 г.
1. Намаляване на престъпленията срещу личността и собствеността на
гражданите, или т. нар. “битова престъпност”;
2. Противодействие на организираната престъпност по линия на
контрабандата с акцент върху престъпленията против данъчната и финансовокредитната система на страната, водещи до пряко ощетяване на бюджета;
3. Противодействие на незаконната миграция на територията на
Република България, в частност на територията, обслужвана от ОДМВР Смолян;

4. Развиване на съществуващите ведомствени и междуинституционални
механизми за реагиране при бедствия и други извънредни ситуации.
5. Повишаване на ефективността при контрола и организацията на
движението по пътищата и внедряване на технически системи за наблюдение и
контрол с цел намаляване броя на убитите и ранените при ПТП.
6. Ефективно сътрудничество с гражданското общество и органите на
местната власт. Внедряване на института на извънщатния служител на МВР.
7. Прилагане на модел за сътрудничество на органите на ОДМВР с
частните субекти в областта на охранителната и застрахователната дейност.
8. Систематизиране на информационно-аналитичната дейност и
повишаване качеството на работата по жалби, предложения и сигнали в
ОДМВР – Смолян.
9. Изпълнение на програма за превенция на престъпността, включваща:
анализ на факторите, обуславящи криминогенните и виктимизационните
рискове; определяне и мониторинг на рисковите групи; мерки за намаляване на
рисковете при малолетни и непълнолетни лица.
10. Повишаване на административния капацитет чрез програма за
интегритет с акцент върху укрепването на лоялността на служителите,
повишаването на мотивацията и засилването на съпричастността към
заложените цели и постигнатите резултати на институцията. Противодействие
на корупцията и корупционните практики.

