Резултати от дейността на ОД на МВР-Варна по противодействие на престъпността, провеждане на полицейско
разследване и опазване на обществения ред и превенция през 2013 година
През 2013 година дейността на структурните звена при ОД на МВР-Варна беше насочена към създаване на
необходимите предпоставки и въздействие върху оперативната обстановка в посока обезпечаване сигурността
на гражданите и гостите на гр.Варна и региона и осигуряване на добър обществен ред.
През 2013 година в териториалните подразделения на ОД на МВР – Варна са регистрирани 8471
криминални престъпления. В сравнение с регистрираните 8202 престъпления за 2012г., през
настоящата година те са с 269 повече. Налице е повишаване нивото на регистрираната престъпност за
региона от 3,3 %.
На обществени места са регистрирани 5334 престъпления. Налице е завишение с близо 8 % спрямо
броя на извършените такива престъпления през 2012 г.
Най-масовият вид посегателства – кражбите на имущество, съставляват 62,2 % от общата престъпност.
Този дял е бил и по-висок в предходни години, както и в края на първото шестмесечие на 2013г. Като
абсолютна стойност обаче регистрираните 5273 кражби на имущество са най-големият брой за
последните 10 години.
За 2013 г. общата разкриваемост на криминалните престъпления е 30,1 % , с 1 пункт по-ниска от
постигнатата разкриваемост през 2012 г.
През отчетната година са разкрити и 815 криминални престъпления, извършени в минал период.
През 2013 г. са установени и разкрити 3252 извършители на криминални престъпления. Лицата с
минали осъждания, уличени в извършване на престъпления, са 786.
Потърпевшите от престъпления чужденци са 172, а извършителите 68.От 327 малолетни и
непълнолетни лица са извършени 364 престъпления. Делът на малолетните и непълнолетни лица
спрямо общя брой извършители е 10,0 %. Налице е леко намаление на този дял в сравнение с 2011 г.
и 2012 г. , когато показателите бяха 11 и над 11 %.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ :
През 2013 г. са иззети общо 81 827 кутии цигари. Оперативната обстановка по линия на
разпространението на цигари без акцизен бандерол на територията на област Варна е динамична,
като се наблюдава тенденция на увеличаване броя на лицата, които продават на дребно. Наблюдава
концентриране на лица от ромски произход, които продават цигари без акцизен бандерол в районите
на Кооперативен пазар – Варна, Зеленчукова борса – гр. Варна и жк „Владислав Варненчик”.
По отношение на лицата, занимаващи се с разпространение на едро, се забелязва тенденция на
отдръпването им от директния контакт с акцизните стоки без бандерол, като за целта си наема друго
лице.
На територията обслужвана от ОД МВР–Варна са установени да се разпространяват основно следните
марки цигари без акцизен бандерол: „Дон”, „Корсар”, „Бохеми”, „Ракел”, „Мерилин”, „Кинг”,
„Бестман”, „Грация” и „Велвет”, които са произведени в България.
През 2013 г. са образувани и водени общо 9599 досъдебни производства. Приключени, от
образуваните през годината, са общо 7502 ДП. Делът на приключените с мнение за съд е 25,1 %.
Водените бързи и незабавни производства са общо 613. Това е най -големият брой от 2006г.
През отчетната 2013 г. са охранявани 5047 масови мероприятия. Извършени са 1458 охранителни
обследвания. Изготвени и изпратени са 759 сигнални писма. Предупредени са 9127 лица.

За 2013 г. участието на охрнителния състав в разкриването на престъпления с неизвестен извършител
е 44,0 %. През втората половина на 2013 г. активността на охранителния състав в разкриването на
престъпления е подобрена с цели 6 пункта спрямо първите шест месеца.
През 2013 г. на територията на гр. Варна и региона са регистрирани общо 4291 ПТП. От тях: 683 тежки
ПТП с 45 загинали и 890 ранени. В сравнение с 2012 г. тежките ПТП са с 2 повече, загиналите лица –
със 7 повече, а ранените – с 55 повече.
Пътно – транспортните произшествия с материални щети са 3608.
Автоконтрольорският състав при ОД на МВР-Варна е констатирал общо 35 333 нарушения. Съставени
са 8214 АУАН и са наложени 17 828 глоби по фиш.
По-грубите нарушения по видове са :


превишена скорост – 7953 нарушения;



неползване на предпазни колани и каски – 6044 нарушения;



управление на МПС от неправоспособни – 572 нарушения;



управление на МПС след употреба на алкохол – 444 нарушения.

Общият брой на регистрираните ППС на територията на Варненска област достигна цифрата 234 951,
което е ръст от 8665 ППС в сравнение с началото на 2013г..
Броят на заведените на отчет водачи на МПС към 01.01.2014г. е 319 355, с 4579 повече от началото на
миналата година.

