МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР- СМОЛЯН
4700, гр. Смолян, бул. “България” № 67

ОТЧЕТ–АНАЛИЗ
ОТНОСНО: Дейността по изпълнение на приоритетите на МВР, дейностите
от плана на ОДМВР и постигнатите резултати през 2011 година
в ОДМВР Смолян.
През 2011 г. работата на ОД на МВР – Смолян беше организирана в
изпълнение на основните задачи в борбата срещу престъпността, произтичащи
от приоритетите в дейността на Министерството през 2011 г. Предприети бяха
мерки, насочени към по–висока ефективност, усъвършенстване на
организацията на работа и повишаване на квалификацията на служителите.
Приоритетите, целите и задачите на управлението, както и
предприетите действия за оптимизиране дейността на дирекцията бяха
насочени към ефективно противодействие на престъпността в област Смолян,
засилване на общественото доверие в дейността на полицията, утвърждаване
на постигнатите резултати и осигуряване на правовия ред и сигурност на
гражданите.
Акцент в работата на дирекцията беше подобряване на дейността и
създаване на стройна организация за противодействие на икономическите
престъпления свързани с проекти и изразходване на средства на ЕС, на
данъчните измами, укриване на доходи, фиктивни фалити и неизгодни сделки;
на престъпления в сферата на горските стопанства, свързани с добива и
разпродажбата на дървен материал. Бяха набелязани и изпълнени мерки за
ефективно противодействие на престъпленията свързани с разпространение на
наркотици в областта.
Усилията в работата по разкриване на престъпленията бяха насочени
към усъвършенстване на досъдебното разследване и повишаване
ефективността на разкриване и разследване на престъпленията.
Значителна беше и дейността за утвърждаване тенденцията за нулева
толерантност към противообществените прояви, осигуряване на добър
обществен ред и сигурността на гражданите преди и по-време на изборите за
местна власт и за президент и вицепрезидент на страната.
Бяха предприети и редица превантивни действия за ограничаване на
пътно-транспортния травматизъм, които дадоха положителен резултат.
Действията по оптимизиране дейността на дирекцията бяха насочени
към превенцията, чрез ангажиране на гражданите за създаване на отрицателно
отношение към каквато и да е форма на противообществено поведение,

засилване на профилактичната дейност с малолетни и непълнолетни
извършители.
Положени бяха усилия за издигане нивото на дисциплината,
повишаване на професионалната и физическата подготовка, кадровото
укрепване, кариерното развитие, мотивиране на състава за изпълнение на
служебните задачи, засилване на контрола и личната отговорност сред
служителите.
Продължи дейността по интегрирания модел “Полицията в близост
до обществото” чрез огласяване на задачите и отчет на постигнатите
резултати, осъществените добри практики през годината, както и подобряване
на координацията с другите служби имащи отношение към противодействието
на престъпността и превенцията й. Подобри се взаимодействието с
правозащитните органи – съд и прокуратура, както и с органите на местната
власт.
Имайки предвид изпълнението на дейностите по приоритетите,
информационно – аналитичното осигуряване и предприетите действия за
оптимизиране на дейността на дирекцията, и отчитайки постигнатите
резултати можем да отбележим с основание, че 2011 г. е успешна година за
дирекцията, която успя да осигури ефективно противодействие на
престъпността, ред, спокойствие и сигурност за гражданите.
Противодействие на конвенционалната престъпност.
Според статистическите данни през 2011 г. на територията на област
Смолян, регистрираната престъпност остава най-ниската в страната (3 пъти
по-ниска от средната за страната) – 437 (564 през 2010 г.) престъпления при
1452.82 престъпления за страната на 100 хил. от населението. Престъпленията,
регистрирани през периода на територията на ОДМВР Смолян съставляват
едва 0.5% от криминалните престъпления регистрирани в страната.
Регистрирани са 567 криминални престъпления при 732 за 2010
г., който показател бележи спад на престъпността с 23% .
Отново най-ниска престъпност е регистрирана на територията на
РУП Чепеларе – 10% от престъпленията, а най-висока в РУП Смолян – 39.5%
от престъпленията, извършени на територията на областта. В РУП Девин са
регистрирани 16.22% от престъпленията, в РУП Мадан – 15.87% и РУП
Златоград – 15% .
Престъпленията извършени от неизвестен извършител са по-малко в
сравнение с 2010 г. (337 срещу 418 за 2010 г.). 50% от тях са извършени на
територията на РУП Смолян, 15% - на РУП Девин, 13% - на РУП Мадан, 11%
-на територията на РУП Златоград и 10% - на РУП Чепеларе.
И през 2011 г. в структурата на криминалната престъпност
доминиращи
остават
престъпленията
против
собствеността
(имуществените престъпления).
Отново водещи в регистрираната икономическа престъпност през
2011 г. са документните престъпления, въпреки че през първите шест месеца
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на 2011 г. преобладаващи са престъпленията против кредиторите ( чл.227б 227е - обявяване в несъстоятелност).
Определящи за структурата на престъпността в областта остават
икономическата криза и високата безработица на територията на областта.
През 2011 г. са регистрирани 22 престъпления против личността –
с 1 повече в сравнение с 2010 г. Няма регистрирани умишлени убийства
или опити за извършване на убийства. Регистрирани са 3 блудства (през 2010
г. няма регистрирани блудства) и 2 изнасилвания (през 2010 г. няма
регистрирани изнасилвания), 1 отвличане (1 през 2010 г.), 12 (16 през 2010 г.)
телесни повреди, 2 съвокупления с малолетни лица.
322 (405 през 2010 г.) са регистрираните престъпления против
собствеността, които съставляват 57% от регистрираните на територията на
ОДМВР криминални престъпления през 2011 г., като 263 (82%) от тях са
кражби.
Статистическите данни бележат спад на престъпленията против
собствеността с 20% и в частност на кражбите – с 17%. В сравнение с 2010
г. няма изразени изменения на кражбите по видове - 76 (98 през 2010г.) са
взломни, 59 (63 през 2010г.) – домови, 27 (22 през 2010г.) - кражби от
магазини, 22 (23 през 2010г.) кражби на селско-стопански продукти/домашни
животни и птици, 21(35 през 2010 г.) кражби на части и вещи от МПС.
98 (37%) от кражбите са с предмет на посегателство метал, от
които 30 – на телефонни кабели, 19 – на електрически кабели. С 21% са
нараснали кражбите на метал през 2011 г. в сравнение със същия период на
2010 г.
31% от домовите кражби са взломни. Предмет на посегателство на
домовите кражби са предимно медни съдове, електрически кабел и метални
предмети. Една от тях е на златни бижута и една – на каса с документи.
Всички те са с цел набавяне на лесни доходи – по-големите щети са предимно
от порядъка на 2000-3000 лв.
В периода са регистрирани общо 12 измами, от които 5 по
криминална линия. През 2010 г. са регистрирани 19 измами, от които 9 по
криминална линия.
Няма регистрирани изнудвания. Регистрирани са 3 грабежа, от които
1 грабеж на МПС. Регистрирани са и 7 обсебвания на имущество.
През 2011г. ежедневно са извършвани проверки на територията на
областта, свързани с търговията и държането на склад на акцизни стоки без
бандерол. През отчетния период са заведени 13 досъдебни производства (ДП)
и са иззети 10 121 кутии цигари, 9244 къса наливни цигари, 138.93 кг. наливен
тютюн, 44 бутилки и 252.15 литра наливен алкохол.
Статистическите данни сочат, че през отчетния период служителите
по линия на противодействие на икономическата престъпност са работили по 4
проверки с данни за извършени престъпления против данъчната система
срещу 16 проверки през 2010 г.
Образувани са 4 досъдебни производства за извършване на
финансови сделки без съответното разрешително за този вид дейност
3 / 15

(лихварство). 2 от тях са завършили с повдигане на обвинение, 1 ДП е
прекратено, а по другото работата продължава. По разпореждане на
Прокуратурата, съвместно с колегите от сектор БОП Смолян са
извършени проверки относно спазването на разпоредбите на Закона за
авторското право и сродните му права. Образувани са 16 ДП, като
разследването се извършва в сектор БОП.
През 2011 г. са извършени 5 проверки, свързани с измами с
еврофондове. Регистрирана като престъпление е една от тези проверки, като
работата е приключила с мнение за повдигане на обвинение.
Извършени са 23 проверки по текстове от НК, които предполагат
корупционно поведение от длъжностни лица. Образувани са 8 ДП. Едно лице е
осъдено, а по останалите работата продължава и през 2012 г.
През 2011 г. са регистрирани 186 общоопасни престъпления (239
през 2010 г.). Регистрирани са 5 палежа (4 през 2010 г.), 4 притежаване на
оръжие (6 през 2010 г.), 3 посегателства спрямо МПС (6 през 2010 г.), 2
противозаконно отнемане на МПС и 1 грабеж на МПС.
Регистрирани са и 20 престъпления с наркотични вещества (18 през
2010г.), като 7 от тях са свързани с отглеждане на растения за наркотици и 13 за притежание/държане на НВ.
81% от общоопасните престъпления са престъпления по транспорта
(150 срещу 201 през 2010 г.).
През 2011 г. има 1 регистрирано престъпление, свързано с
културно-историческото наследство на страната - разследването се
извършва от сектор БОП.
През 2011 г. са разкрити 407 (457 през същия период на 2010 г.) от
регистрираните криминални престъпления .
Процентът на разкриваемост е 71.78% спрямо 62.43% за 2010 г.
при средно за страната 41.46%.
Разкрити са 198 от регистрираните в периода престъпления с
неизвестен озвършител, с процент на разкриваемост 58.75 %.
Като извършители са уличени 407 лица (457 за 2010 г.).
През 2011 г. са разкрити 77% от престъпленията против
личността, в това число 3 блудства, 2 изнасилване, 7 от телесните повреди.
Разкрито е и извършеното отвличане на територията на РУП Мадан.
Разкрити са 60.25% от престъпленията против собствеността
(53.58% през 2010 г.), от които 61.22% от регистрираните в периода кражби
(55.7% през 2010 г.) – 52.63% от взломните кражби, 74.58% от домовите,
66.67% от кражбите от магазини, 68.18% от кражбите на селскостопанска
продукция, 61.9% от кражбите от МПС. Разкрит е и извършеният грабеж на
МПС.
Благодарение
прилагането
на
интерактивният
подход
–
профилактични мероприятия, СПО, срещи-разговори със служители на БТК и
енергоразпространението, с цел навременно установяване извършването на
престъпление, са разкрити голяма част от кражбите на електрически и
телефонни кабели на територията на областта.
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Работата по горещи следи, изграденият екипен принцип на работа и
доброто взаимодействие между РУП оказват съществена роля за постигането
на добри резултати в разкриването на престъпленията.
Установени като извършители в периода са общо 532 лица,
извършили 487 престъпления. От тях 134 лица (25%) са били в нетрезво
състояние. 243 (45%) от установените извършители са с минали осъждания.
81% от разкритите престъпления са извършени индивидуално. Наймного престъпления са извършени от лица във възрастова граница 18-30 г.
(44% от разкритите престъпления).
По линия на икономическата престъпност са разкрити 82
престъпления, извършени от 92 лица. 60% от тях са извършени от лица над 40
години. От разкритите престъпления преобладават документните
престъпления.
В резултат на влязлата в сила нова инструкция за провеждане на
предварителни проверки, а именно Инструкция № Із-673/16.03.2011 г. на
министъра на ВР и Инструкция № И-89/10.03.2011 г. на Главна прокуратура и
свързаната с това нова отчетност на приключените преписки, значително е
намалял броят на заявителския материал и съответно на регистрираните
престъпления по линия на икономическата престъпност през 2011 г.
През 2011 г. в ОДМВР е работено по 2181 жалби и сигнали на
граждани, проверката по които е извършвана в пълен обем, въпреки че не са
по инструкцията за ЗМ. След приключване на тези проверки са заведени 105
ЗМ, от които 52 ДП и 4 сл.дела. За доразследване след проверка от
Прокуратурата са върнати 16 жалби.
През 2011г. са регистрирани 20 престъпления, свързани с
притежание/държане на наркотични вещества. По 14 от ДП работата е
приключила. През 2010 г. са били регистрирани 18 престъпления с НВ.
56 от разкритите престъпления са дело на малолетни и непълнолетни
лица – 9 на малолетни и 47 на непълнолетни. Установени са 45 непълнолетни
лица, извършители на престъпления и 12 – малолетни. През 2010 г. са
разкрити 58 престъпления, извършени от 61 малолетни и непълнолетни
извършители.
От регистрираните и разкрити престъпления през 2011 г. са установени 6
малолетни и 29 непълнолетни лица. За сравнение през 2010 година са разкрити
51 престъпления, извършени от 50 непълнолетни лица, което показва спад,
както в броя на извършените от малолетни и непълнолетни
престъпления, така и в броя на самите извършители.
От непълнолетни лица са извършени 15 кражби, 9 унищожаване на
имущество, 3 телесни повреди, 2 документни престъпления, 2 престъпления с
наркотични вещества, 1 блудство. От установените непълнолетни
извършители 10 са криминално проявени, а 19 – новопроявени.
В Детска педагогическа стая на отчет са взети 42 деца, от които 10 за
извършени противообществени прояви и 32 – за извършени престъпления.
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Приложена е полицейска закрила на 4 деца - 3 поради
непосредствена опасност за живота и здравето и 1 – поради опасност детето да
бъде въвлечено в извършване на престъпление.
Охранителна дейност, свързана с опазване на обществения ред и
противодействието на престъпността.
През 2011 г. беше осигурен добър обществен ред във всички
населени места на територията на областта, прилагайки засилено полицейско
присъствие, проактивен подход, респект над лицата представляващи интерес и
професионално отношение към проблемите на гражданите.
Нарушенията на обществения ред, възникнали на територията на
областта, са предимно скандали от битов характер и след употребата на
алкохол, предизвикани от хора с нисък социален статут или в ромски
общности.
През 2011 г. от състава на териториална полиция са проведени 5517
срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения, фирми,
общодостъпни заведения и други обекти. В приемните помещения на ПИ и
МлПИ са приети 6516 граждани и са разгледани 644 жалби и молби за
решаване от органите на полицията.
Статистическите данни сочат, че 75.13% от разкритите през периода
престъпления с неизвестен извършител са с участието на служители на
охранителна полиция срещу 66.51 % през 2010 г.
Организирани и проведени са 1137 срещи и беседи в детските и
учебните заведения. До различни органи и организации са изготвени 12
предложения за подобряване опазването на обществения ред и 43
предложения за подобряване на безопасността на движението.
Извършени са 1953 проверки на местата за обществен подслон.
Оказани са 1326 съдействия на държавни и обществени органи и организации.
На основание чл. 56 от ЗМВР са предупредени 2128 лица за
евентуалната им отговорност при извършване на нарушения и престъпления и
са отдадени 155 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 2011 г. са проведени 308 СПО. Проверени са 2147 лица,
представляващи интерес за полицията, 15 608 МПС и 3173 обекти (питейни
заведения, компютърни зали, търговски обекти). Разкрити са 22 престъпления
и са констатирани 818 нарушения. Задържани са 11 лица и установени 6
малолетни лица в питейни заведения след 22 ч. По време на СПО са връчени
12 разпореждания, образувани са 20 досъдебни производства, съставени са 801
АУАН и 2261 фиша.
Съставът на охранителна полиция, осъществяващ патрулно-постова
дейност има решаващ принос за осигуряване на добър обществен ред и
спокойствие на гражданите на територията на областта. Периодичният анализ
за ефективността на наложената разстановка на силите и средствата на
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територията на РУП е основание за постигане на добрите резултати в
осигуряването на обществения ред.
По време на наряд са проверени 53 117 лица, като към 5662 е взето
отношение за допуснати нарушения по различни законови разпоредби. От
състава на охранителна полиция, осъществяващ патрулно-постова дейност са
задържани 345 лица (251 за извършени престъпления, 18 след предупреждение
да не пречат на полицейските органи да изпълняват служебните си
задължения, 24 лица с тежки психичиски отклонения и 49 по УБДХ) и
принудително са доведени 284 лица, от които 70 по реда на НПК, 16 обявени
за издирване и 198 по друг законов повод. Проверени са 45 831 МПС, като към
6246 водачи е взето отношение.
Реагирано е на 2401 сигнала, от които за извършени престъпления
163, за нарушение на обществения ред 546, за нарушение на нощната тишина
391, за случаи на домашно насилие 66, за нарушение наредбите на общините
437 и други 798.
Реагирано е и на 2538 сигнала по линия на СОТ, от които 16
действителни.
Оказани са 2619 съдействия, от които 801 на ПИ и МлПИ, 386 на
други звена от МВР, 104 на органите от съдебната власт, 56 на съдия
изпълнител, 229 на общинските администрации, 81 на юридически лица, 39 за
домашно насилие, 447 на граждани по различни поводи и 476 други.
Охранявани са 257 масови мероприятия. Конвоирани са 300 лица и
съпроводени 2 малолетни лица.
Полицейският състав от ППД през 2011г. е съставил общо 3938
АУАН, от които 15- УБДХ и 56 – по ЗМВР.
Повишената професионална подготовка на полицейските служители
и всестранното познаване на нормативната уредба води до повишаване
качеството на полицейската услуга и утвърждаването на общественото
доверие.
Ангажираността на всички служители при прилагане на екипния
принцип на работа в изпълнение на задачите, от своя страна спомага за
повишаване разкриваемостта на престъпленията.
Благодарение професионализмът и личните качества на служители от
ООР беше задържана престъпна група, разгърнала дейността си и на
територията на ОДМВР Смолян, като извършителите са заловени в момент на
извършване на отвличане.
Осигуряване безопасността на движението.
И през 2011 г. усилията на състава на сектор”Пътна полиция” и
звената на ПП в РУП, са насочени към подобряване обстановката по
безопасността на движението и снижаването на пътния травматизъм. За
противодействие на предпоставките за ПТП е засилен контролът за превишена
скорост, неправилно изпреварване, управление на МПС след употребата на
алкохол и управление на МПС от неправоспособни водачи.
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Като резултат на усилията, професионализмът на служителите и
предприетите мерки от “ПП” е подобрената
пътнотранспортната
обстановка в региона като цяло с изключение на убитите участници в
движението.
През 2011 г. на територията на областта са регистрирани 568 ПТП
(712 през 2010г.). От тях 75 (76 през 2010г.) са тежки с 4 (2 през 2010г.) убити
и 95 (108 през 2010г.) ранени участници в движението. 493 (636 през 2010г.)
от регистрираните ПТП са само с материални щети. В сравнение с 2010 г.
броят на регистрираните ПТП е намален с 144, броят на тежките ПТП - с 1,
броят на ранените – с 13. Нараснал е броят на убитите участници в движението
- 4 (2 през 2010г.).
С най-тежка пътно-транспортна обстановка отново е РУП Смолян
- регистрирани са 44.36% от ПТП за 2011г., 50% от тежките ПТП, 56.84% от
ранените и 25% от убитите участници в движението.
На територията на РУП Чепеларе са регистрирани другите 75% от
убитите участници в движението, 17% от ПТП, 10.66% от тежките ПТП.
Негативните показатели в пътно-транспортната обстановка остават
като резултат на неправомерното поведение на водачите на МПС. При
извършените от тях нарушения на ЗДвП и ППЗДвП са регистрирани 86.79%
от ПТП, 100% от убитите и 96% от ранените участници в движението. Наймного ПТП са регистрирани в резултат на несъобразена скорост – 34.16% от
общо регистрираните ПТП и 51.38% от тежките ПТП, 50% от убитите и
56.52% от ранените участници в движението. Останалите ПТП са в резултат на
несъобразена с пътните условия скорост, отнемане на предимство и
навлизането в насрещното движение.
През 2011 г. при ПТП са пострадали 11 деца и юноши до 18 години
(13 за 2010 г.), от които 1 като водач на МПС, 3 пешеходци и 7 пътници. През
2011 г. няма загинал участник в движението под 18 г.
Констатирани са 23 083 (21 295 през 2010 г.) нарушения на ЗДвП,
което е с 1788 повече от 2010 г. За констатираните нарушения са съставени
3568 (4120 през 2010 г.) акта и 16 179 (14 718 през 2010 г.) фиша.
Повишена е административно-наказателната дейност по отношение
на най-масовия участник в движението – пешеходецът, като за 2011 г. са
санкционирани 103 (90 за 2010 г.) нарушения на пешеходци.
Установени са 223 случая на управление на МПС след употребата на
алкохол и 271 случая на управление на МПС от неправоспособни водачи.
Подобрено е състоянието на сигнализацията и маркировката по
уличната пътна мрежа. Поради липса на средства, общините не успяват да
стопанисват пътищата според изискванията и законовите разпоредби.
Остава необходимостта от ежеседмичен анализ на ПТО с цел
разстановката на силите и средствата да бъдат насочени към местата с
концентрация на ПТП и с интензивно движение на пешеходци.
Контрол на оръжията, взривните вещества и пиротехническите
изделия.
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И през 2011 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, СДОВ, спрямо нарушителите са налагани безкомпромисно
принудителни и наказателни мерки по ЗМВР и ЗОБВВПИ.
През 2011 г. няма регистрирани престъпления с огнестрелно оръжие.
Няма иззето незаконно притежавани ООБ.
Принудително иззети по
ЗОБВВПИ и АПК са общо 44 бр. огнестрелни оръжия от 30 лица. За
нарушения на ЗОБВВПИ са съставени общо 24 акта.
През 2011 г. по чл. 58 от ЗОБВВПИ и АПК са направени 15 отказа.
Сигнално-охранителна дейност.
Към 31.12.2011 г. броят на охраняваните със СОТ обекти е 878
спрямо 900 за 2010 г. Оборудвани със СОТ са 90 нови обекта спрямо 76 през
2010 г. Закрити са 112 обекта (97 през 2010 г.).
През перода са регистрирани 1836 сигнала (2021 през 2010 г.) на
СОТ. От тях 3 са действителни, от които 2 са бързи витринни кражби.
На територията на ОДМВР няма обекти с полицейска охрана.
Превантивна дейност.
Една от дейностите в работата на служителите от “Охранителна
полиция” е превантивната дейност във всичките и форми. За ОДМВР Смолян
2011г. беше година с множество инициативи и реализации в тази насока.
В изпълнение модела за работа на “Полицията в близост до
обществото” през 2011 г. е извършено следното:
В ОДМВР и РУП в началото на 2011 г. са изготвени конкретни
планове по реализиране на модела със съответните срокове за изпълнение и
съответните отговорници.
Разработени са 66 работни карти и са реализирани 33 работни карти
по чл. 28 от Инструкция Із-1813/2006 г. Утвърдените работни карти са
актуализирани в зависимост от оперативната обстановка и стоящите проблеми
по охраната на обществения ред, безопасността на движението и сигурността
на гражданите.
По утвърдени графици началниците на РУП ежемесечно
осъществяват личен прием на гражданите в по-големите населени места, а ПИ
и МлПИ в приемните си помещения в кварталите и населените места. В
близост до помещенията са поставени кутии за сигнали и предложения на
гражданите.
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.
Усъвършенствани са организацията и качеството на работа по
приемане, регистриране и решаване на предложенията, сигналите, жалбите и
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молбите на граждани, като са предприети и конкретни мерки за приема и
престоя на гражданите в чакалните и служебните помещения и подразделения
на ОДМВР.
За успешно утвърждаване принципите на модела в обучението на
полицейските служители, на служебните занятия са разгледани теми, свързани
с “Правата на човека и полицейската практика”, “Етичен кодекс на служителя
на МВР с полицейски правомощия”.
Съвместно със сдружение “Родопа планина 21 век” ОДМВР Смолян
участва в проект, свързан със защита на жертви от домашно и сексуално
насилие.
Проведени са съвместни срещи с полицията в гр. Ксанти, РГърция по
подготовката на проект за съвместно полицейско сътрудничество за целите на
ООР и противодействието на престъпността, чрез сформиране и участие в
смесени полицейски наряди.
В РУП Златоград успешно работи доброволческото формирование по
проект “Заедно с доброволците - за нашата сигурност”. Целта е осигуряване на
добър обществен ред в общините Златоград и Неделино чрез изграждане на
действено партньорство между гражданските формирования и групи, РУП
Златоград и органите за местно самоуправление за постигане на постепенна
промяна в мисленето на гражданите за прякото им участие в опазването на
обществения ред, опазването на живота, здравето и имуществото на
гражданите.
Обновена е интернет-страницата на ОДМВР Смолян с актуализирани
полицейски инспектори, райони на обслужване, приемни за граждани и др.
Проведена е традиционната за ОДМВР Смолян “Детска полицейска
академия” по утвърдена от директора план-програма.
Месец юни беше обявен за борба срещу употребата и
разпространението на наркотици. Мотото на месеца е “Заедно срещу дрогата”,
като инициативата беше подкрепена от актьорът Калин Врачански, който
участва в едно от мероприятията.
С подкрепата на община Смолян и Варненски свободен университет
– филиал Смолян са осъществени няколко прояви с цел да се насочи
общественото внимание към темата, да се активизира сътрудничеството между
местните институции, медиите и гражданското общество в борбата срещу
дрогата и да се ангажират подрастващите в решаването на проблема с
наркотиците.
Участие в инициативата взеха представители на ОДМВР, Областна
администрация, РИО на МОМН, Агенция за закрила на детето, Регионална
здравна инспекция, МКБППМН, Съвета по наркотични вещества към община
Смолян, духовни лица, ученици, журналисти и др.
В рамките на месеца бяха проведени редица мероприятия, широко
отразени във всички местни електронни и печатни медии.
През м.октомври започна изпълнението на реализирания проект “Аз
избрах – без насилие” – фаза 2, реализиран от НСНЦ ”Инициатива Родопа
планина –ХХІ век” в партньорство със Сдружение “Център за развитие на
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община Златоград”, ОДМВР Смолян и РУП Златоград, с финансовата
подкрепа на Тръст за гражданско общества в Централна и Източна Емропа и
институт “Отворено общество”. Целта на проекта е изграждането на младежки
доброволчески пулт “Аз избрах – без насилие” чрез ангажирането на
учениците в Детски спортен клуб по бойни изкуства към полицията и чрез
прилагането на различни форми на овластяване на неформалните лидери сред
подрастващите, да се създадат условия за разширяване и популяризиране на
модела за превенция на агресията и проявите на насилие в училище.
В периода 22-24.11.2011 г. служители от ОДМВР, съвместно с
представител на НСНЦ ”Инициатива Родопа планина –ХХІ век” участваха в
международен симпозиум на тема ”Полицейски процедури срещу половото
насилие”. Симпозиумът е проведен в рамките на международния проект
”Хера”-действия за превенция на половото насилие, за минимизиране на
техните последствия и за прилагане на подход на полицейски мениджмънт,
целящ да се предотврати повторно виктимизиране и е съфинансиран от
Европейската комисия чрез програмата “Дафне-ІІІ”. Симпозиумът е
организиран от местната полиция и Градски съвет на Валенсия-Испания.
Водещ партньор по проекта е местната полиция и Градски съвет на ВаленсияИспания. Партньори по проекта са полицейски управления от Обединеното
кралство, Румъния и 5 неправителствени организации от Италия, Литва,
Латвия и България. ОДМВР Смолян е асоцииран партньор по проекта.
ИДПС съвместно с ПИ по райони извършват ежедневни проверки в
учебните заведения на територията на областта с цел обезпечаване
сигурността на децата в учебните заведения.
Ежедневно в новинарските емисии на двете кабелни телевизии и
кабелно радио в гр. Смолян се излъчва осведомителен бюлетин за
извършените по-характерни престъпления и актуални събития.
През 2011 г. са провеждани беседи със самотно живущи стари хора,
целящи те да бъдат запознати с извършваните престъпления, като телефонни
измами, кражби от апартаменти и домови кражби, и начините за предпазване
от извършване на престъпления спрямо тях.
Извършвани са профилактични мероприятия с психично болни и
зависими от алкохол лица и изготвени списъци с тях по райони на обслужване.
След породена необходимост е осъществявано взаимодействие с общински,
медицински и социални служби и оказвана необходимата помощ. Извършвани
са проверки за събиране на данни за наличие на необходимост от
принудително лечение по реда на Закона за здравето.
Във всички РУП са провеждани срещи с кметовете на общини по
въпроси свързани с обществения ред, сигурността и безопасноста в населените
места. Продължават мероприятията и периодичните срещи по пенсионерските
клубови, разпоредени със заповед на директор на ОДМВР.
На територията на всички РУП в областта продължават да се
разпространяват информационни материали на тема “телефонни измами”,
“кражби”, “сигнали за корупция”, “безопасността на движението по пътищата
зависи от нас” и “акция светлина”.
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Досъдебно производство.
През 2011 г. основни приоритети в работата на отдел „Досъдебно
производство” са създаване на ефективна организацията на работа по
досъдебните производства, повишаване на методическата помощ, контрол и
взискателност за качествено и навременно разследване, скъсяване на
сроковете за разследване.
През 2011 г. в ОДМВР Смолян са разследвани общо 976 ДП ( през
2010 г. са разследвани 1117ДП). От тях 782 (927 през 2010 г.) са криминални
престъпления и 194 (190 през 2010 г.) – икономически престъпления. В това
число са и възобновените в периода ДП.
Новозапочнати и разследвани са 10 незабавни производства (НП) (9
през 2010 г.), 49 бързи производства (БП) (53 през 2010г.) и 738 ДП (900
през 2010г.).
От разследваните ДП останали неприключени са 98 (165 през 2010
г.).
Изпратени на прокуратурата са 878 ДП.
С мнение за повдигане на обвинение са приключени 449 ДП (395
ДПОР, 9 НП и 45 БП). През 2010 г. с мнение за повдигане на обвинение са
приключили 483 ДП (424 ДПОР, 50 БП и 9 НП). 2 ДП са приключили с мнение
за възлагане на следовател.
С мнение за прекратяване са приключени 266 ДП (305 през 2010
г.), от които 21 с мнение за налагане на административно наказание и 1 по чл.
61.
С мнение за спиране са приключени 161 ДП (162 през 2010 г.).
Всички ДП са приключени в законов срок – няма приключени извън
законовия срок.
Взаимодействието с Районните прокуратури и Окръжна Прокуратура
- Смолян са на добро ниво, като разследващите полицаи докладват
своевременно преди привличане на обвиняемите и предявяване на
материалите по разследваните от тях ДП. Провеждат се срещи с Окръжна
прокуратура – Смолян и Районните прокуратури по места, на които се
обсъждат наболели проблеми, отстраняват се противоречия и се решават
конкретни казуси.
Осъществени добри практики през периода.
През 2011 г. по линия на ПИП са извършени редица проверки с
ООКД ”ДАИ” Смолян във връзка с нерегламентирания превоз на пътници по
направление “Смолян-Пловдив”. Влезлите в сила от 01.03.2011 г. промени в
ЗАП дадоха възможност за ефективно противодействие на това деяние и към
настоящия момент може да се каже, че този проблем, съществуващ
десетилетия, вече е решен. Това е пример за добрите законодателни промени, с
които могат да бъдат отстранени съществуващи порочни практики и схеми за
незаконно придобиване на доходи.
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За първи път в страната със ски полиция на практика е осъществена
ППД по ски пистите в к.к. Пампорово за осигуряване безопасността и
безпроблемното пребиваване на туристите.
За осъществяване на засилено полицейско присъствие около
учебните и детски заведения, уязвимите места и в малките населени места в
областта са използвани, както сили на ТП, така и пеши наряди, и смесени
наряди с пътна и криминална полиция, а в някой РУП и с гранична полиция.
С цел недопускане на проблеми в организацията на движението през
зимния сезон е изготвен и съгласуван план за зимно подържане на пътищата в
региона. В тази връзка са инициирани и проведени множество работни срещи
с участието на всички институции, имащи отношение по зимното подържане
на пътищата и посрещането на зимния туристически сезон. Извършена е
проверка на част от техниката и фирмите, подписали договори за
снегопочистването през сезон 2011-2012 г. на територията на общините в
областта, съвместно с представители от общинска администрация Смолян,
ОПУ Смолян, сектор “ПП”-ОДМВР и ОУПБЗН.
Изводи и установени тенденции.
Отчетените резултати показват, че през 2011 г. не се допусна
дестабилизиране на оперативната обстановка на територията на ОД на МВР
Смолян, като доминиращ криминогенен фактор е финансовата криза.
По редица показатели контингента, извършващ икономически
престъпления до голяма степен придобива характеристиките на криминалния
контингент. Така например, при извършването на икономически престъпления
все по-често се наблюдава повторяемост и многократност на извършваните
деяния, което е особено характерно при документните престъпления.
Значително е нараснало доверието на гражданите, които все по-често
се обръщат за помощ към службите в ОД на МВР – Смолян по всякакви
въпроси, често и извън тяхната компетентност.
Нарастващият брой МПС и увеличаващата се интензивност на
движение са определящи за състоянието на аварийността и транспортният
травматизъм на територията на областта.
Това определя и тенденциите в развитието на престъпността.
-Динамиката и тенденциите в развитието на престъпността ще се
запази и през 2012 г. в очертаните в отчета граници с тенденции към
относително намаление;
-Запазване броят на най – масовите престъпления за ОД на МВР –
Смолян – имуществени престъпления, като структуроопределящи остават
кражбите на лично и обществено имущество;
-Инцидентен характер на тежките престъпления против личността;
-Намаление на криминалната престъпност в отделни нейни
проявления и относителна устойчивост на други;
-Подържане на сравнително високо ниво на разкриваемост на
престъпленията като цяло и в частност на престъпленията с неизвестен
извършител;
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-Запазване
процеса
на
намаляване
на
извършваните
противообществени прояви и престъпления от непълнолетни и малолетни
лица, които в болшинството си са с ниска степен на обществена опасност;
-Престъпленията против кредиторите, предвид финансовата криза и
тежката междуфирмена задлъжнялост, ще останат структурообразуващи и
през настоящата година;
-Висококвалифицирани служители да извършват икономически
престъпления.
Приоритети за 2012г.
1.Усъвършенстване формите на превенция, като ефективна форма за
противодействие на престъпността и нелегалната миграция в област Смолян,
както и повишаване на общественото доверие в дейността на ОД на МВР
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.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 ОД на МВР Смолян.
7.Прилагане на мерки за усъвършенстване на контрола върху
оръжията, взривните вещества и пиротехническите изделия.
8.Запазване на тенденцията за намаляване на броя на жертвите от
пътнотранспортни произшествия, повишаване на контролната и превантивната
дейност по безопасност на движението.
9.Оптимизиране на процедурите при осъществяване на дейностите по
противодействие на незаконната миграция чрез ефективно усвояване на
финансови средства по Европейския фонд за връщане и активно участие в
различни проекти и програми. Координирано изпълнение на Плана за действие
по изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията,
убежището и интеграцията 2011 – 2020.
10.Оптимизиране на дейността по събиране, обработване и
извеждане на информация и статистически данни чрез ефективно използване
на АИС.
11.Оптимизиране на структурата и числеността на звената,
осъществяващи административни дейности по обслужване на гражданите.
12.Издигане равнището на служебната и трудова дисциплина и
недопускане извършването на дисциплинарни нарушения.
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13.Усъвършенствуване на организационно-управленската дейност,
оптимизиране на планирането и управлението на човешките ресурси в ОД на
МВР – Смолян.
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