М И Н И СТ Е Р С Т В О Н А В Ъ Т РЕ Ш Н ИТ Е Р АБ ОТ И
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ОД МВР ДОБРИЧ
Гр. Добрич, ул. „Максим Горки” №12

тел.058/ 658 058

СПРАВКА
за състоянието на престъпността на
територията на ОД на МВР Добрич през 2014 г.
През 2014 г., в резултат на взетите мерки и добрата превантивна работа от страна на
служителите на ОД на МВР Добрич, се оформи тенденция за намаляване броя на извършените
престъпления в региона.
Регистрираните през 2014 г. престъпления на територията на ОД МВР Добрич са
2453 срещу 2525 за 2013 г. Данните показват намаление на престъпленията с 2.85% в сравнение
с предходната година.

Коефициентът на престъпност през 2014 г. е 1315.67, а през 2013 г. същият е бил
1354.29.
От регистрираните през 2014 г. престъпления доминират престъпленията против
собствеността, които съставляват 67.36% от общия брой престъпления за ОД МВР Добрич.
Престъпленията против личността съставляват 5.58% от общия брой, а общоопасните
престъпления – 20.83%.
Запазва се тенденцията през годините структуроопределящи за региона да са
престъпленията против собствеността. При този вид престъпления се наблюдава намаление на
престъпленията по чл.194-197 от НК (кражби) с 4.37%, съответно домовите кражби с 6.86%, на
кражбите на селскостопанска продукция с 25.54% и и на кражбите от офиси с 28.57%.
Увеличение се наблюдава при кражбите на вещи и части от МПС с 6.62%, от магазини– с 5.76%
и при джебчийските кражби с 26.32%, което изисква предприемане на допълнителни мерки в
тази насока.
През 2014 г. са регистрирани 1314 кражби на имущество срещу 1374 за 2013 г.
Разкрити са 304 от тях, с процент разкриваемост 23.14%, към 307 разкрити кражби през 2013 г.,
с процент разкриваемост 22.34%.
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През 2014 г. са регистрирани 305 домови кражби, като през 2013 г. техният брой е
бил 324. Предходните години се наблюдаваше увеличение на домовите кражби. В резултат на
проведените ОИМ и извършените реализации за задържане на групи лица, извършващи такива
престъпления, се наблюдава спад на този вид извършени престъпления против собствеността.
При грабежите се констатира увеличение с 21.62% спрямо 2013 г., или 45
регистрирани грабежи за 2014 г. срещу 37 за 2013 г. По-голямата част от грабежите са
извършени в по-големите населени места (основно в областния град), като обектите са
предимно самотно придвижващи се жени. Основен предмет на престъплението са дамски
чанти, златни накити и мобилни телефони. Анализът на извършените грабежи показва
увеличение на престъпленията през месеците април, юни и септември.
Въпреки предприетите превантивни мерки, значително е увеличен броя на
регистрираните измами (с 93.33%). Докато през 2013 г. са извършени 45 измами, то през 2014 г.
техния брой е 87. Разкрити са 11 измами през 2014 г. към 6 разкрити измами през 2013 г.
Потърпевши са главно възрастни лица, необходима е по – голяма разяснителна кампания по
медиите с цел предотвратяване и пресичане на тези престъпления.
Наблюдава се леко намаление на броя на извършените престъпления против
личността – 137 извършени през 2014 г. към 154 извършени през 2013 г. През отчетния период
на територията на ОДМВР Добрич няма извършени умишлени убийства. За сравнение, през
2013 г. е извършено 1 убийство. Регистрирано е 1 изнасилване срещу 3 за 2013 г., а блудствата
са 6 през 2014 г. срещу 7 за 2013 г.
Устойчивост бележат като цяло и извършените общоопасни престъпления през 2014
г. (531 бр.), в сравнение с 2013 г. (511 бр.). Наблюдава се леко намаление при извършените
палежи, като през 2014 г. са регистрирани 33 палежа срещу 37 извършени престъпления през
2013 г., или намаление с 10.81%.
Посегателствата спрямо МПС са 57 за 2014 г. срещу 54 за 2013 г. През 2015 година
приоритетно следва да се набележат допълнителни мерки за ограничаване на този вид
престъпления в регионите, на чиято територия е най-голямо увеличението.
Престъпленията, свързани с наркотични вещества са 77, срещу 76 за 2013 г.
През 2014 г. е регистрирано 1 престъпление, свързано с културно-исторически
ценности, като през 2013 г. са регистрирани 2 престъпления.
През отчетната 2014 г. са регистрирани 221 икономически престъпления срещу 253
регистрирани през 2013 г., което показва намаление на икономическите престъпления с 15.02
%. Нанесените щети са за 613 000 лв. срещу 918 000 лв. за 2013 г.
Установени са 170 извършители на икономически престъпления срещу 217 за 2013 г.
Коефициентът на престъпност през 2014 г. е 115.32 икономически престъпления на
100 000 души, докато през 2013 г. е бил 135.70.
През 2014 г. са регистрирани 62 документни престъпления срещу 54 за 2013 г., или
увеличението е с 14.81%.
Престъпленията против парично-кредитната система са 23 срещу 26 за 2013 г., като
са регистрирани 6 измами с еврофондовете срещу 2 за 2013 г.
Измамите са 14 за 2014 г. срещу 21 за 2013 г., присвояванията са 2 срещу 8 за 2013 г.,
обсебванията са 3 срещу 4 за 2013 г.
Оценка на постигнатите резултати по противодействие на конвенционалната
престъпност
Общата разкриваемост през 2014 г. бележи увеличение с 1.45 пункта. През 2014 г. са
разкрити 875 от регистрираните криминални престъпления, или 35.67% разкриваемост, като за
2013 г. са разкрити 864 престъпления, или 34.22% разкриваемост.
Разкрити са и 216 криминални престъпления, регистрирани в минали години срещу
250 разкрити минали престъпления за периода на 2013 г.
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От регистрираните престъпления против личността през отчетния период на 2014 г.
са разкрити 42 престъпления срещу 39 разкрити през периода на 2013 г.
Устойчивост бележи разкриваемостта на престъпленията против собствеността, като
през 2014 г. са разкрити 388 такива престъпления срещу 369 за 2013 г. През 2014 г. са разкрити
304 кражби, или 23.14% разкриваемост срещу 307 за 2013 г., или 22.33% разкриваемост.
По видове престъпления против собствеността разкриваемостта е следната:
-грабежи - разкрити през 2014 г. са 15 грабежа, или 33.33% разкриваемост срещу 10
грабежа за 2013 г., с 27.03% разкриваемост, увеличение на разкриваемостта с 6.03 пункта;
-домови кражби - разкрити 73 кражби, или 23.93% разкриваемост срещу 57 разкрити
за 2013 г., което е 17.59% разкриваемост;
-кражби на селскостопанска продукция и домашни животни - разкрити са 52 кражби
през 2014 г., или 37.96% разкриваемост срещу 56 за 2013 г., или 30.43% разкриваемост;
От общоопасните престъпления през 2014 г. са разкрити 354, или 69.28%
разкриваемост, срещу 353 разкрити през периода на 2013 г., като разкриваемостта е 66.48%.
През отчетния период са разкрити 5 посегателства спрямо МПС, 3 са разкрити през 2013 г. През
отчетния период няма разкрити палежи.
Статистиката сочи, че през 2014 г. са разкрити 64 престъпления свързани с
наркотични вещества от 77 регистрирани срещу 66 разкрити за 2013 г. от 76 регистрирани. Това
се дължи на все още неприключените досъдебни производства, както и на забавяне при
отчитане на съобщенията за приключените разследвания.
През 2014 г. са установени 1181 извършители на криминални престъпления срещу
1263 извършители за 2013 г., съответно:
-за престъпления против личността са установени 50 извършители срещу 45 за 2013
г.;
-за престъпления против собствеността са установени 473 извършители срещу 422 за
2013 г., като за извършени грабежи са установени 22 лица срещу 13 за 2013 г., а за кражби 338
лица срещу 407 за 2013 г.;
-за общоопасни престъпления са установени 343 лица срещу 348 за 2013 г.
През отчетния период се наблюдава увеличение на детската престъпност. През 2014
г. от 173 малолетни и непълнолетни лица са извършени 112 престъпления, като съответно за
2013 г. от 152 непълнолетни лица са извършени 94 престъпления.
От направения анализ на динамиката на криминалните деяния, извършени от
малолетни и непълнолетни лица може да се направи извода, че трябва да се предприемат
допълнителни мерки, които да са насочени към превенция на детската престъпност и да
продължи съвместната превантивна дейност на служителите от ОД МВР Добрич, МКБППМН
и други звена от системата за противодействие на асоциалните прояви, реализирането на
различни програми и проекти, работата с родителите и взаимодействието с учебните заведения.
На отчет са взети 82 лица – за извършени престъпления 60 лица и за извършени
противообществени прояви - 22 лица. Снети от отчет са 84 лица – 63 лица поради поправяне и
21 лица поради навършване на пълнолетие и предаване на ОР.
Разгледани са 101 дела по ЗБППМН, от които 47 дела по предложение на ИДПС при
РУМВР, като на 157 лица са наложени мерки по чл.13 от Закона.
От 255 лица, преминали през 2014 г. през ИДПС, 7 лица са за употреба на
наркотични вещества, 42 лица за бягство от дома и скитничество, 10 лица за проституция и 196
лица на други основания.
През периода на 12 лица е оказана полицейска закрила – на 9 малолетни и 3
непълнолетни лица.
През 2014 г. са обявени за общодържавно издирване 484 лица,от тях 278 са
установени, а общия брой на издирените от предишни периоди е 524. Установени и задържани
са и три лица с ЕЗА от страни членки на ЕС. За сравнение, през 2013 г. са обявени за издирване
479 лица, от тях 274 са установени, а общият брой на издирените е 515.
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От категорията безследно изчезнали лица през годината са издирвани 23 лица, от
които са установени 2 лица. Работата по издирване на безследно изчезналите лица продължава,
като периодично се провеждат мероприятия по установяването им, извършва се анализ на
получените резултати и се набелязват нови мероприятия за изпълнение. Дейността, свързана с
безследно изчезналите лица продължава да бъде на постоянен контрол от страна на
ръководството и сектор ПКП при ОД МВР Добрич.

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и
противодействието на престъпността:
1.Дейност на ППД:
През 2014 г. усилията на служителите по охрана на обществения ред бяха насочени към
засилване на превенцията, профилактиката и разкриване на криминалните престъпления чрез
качественото извършване на полицейските проверки и повишаване степента на
професионалното развитие на състава. Приоритетна линия на работа беше борбата срещу
битовата престъпност, хулиганството, вандализма и грубото нарушаване на обществения ред и
предприемане на активни мерки по пътен контрол, борбата с проституцията, разпространението
на наркотични вещества и продажбата на акцизни стоки без бандерол.
На базата на извършван ежемесечен анализ на състоянието на средата за сигурност и
съгласно информацията и от интерактивната карта на престъпността, се изготвяха промени в
разстановката на силите, като същите бяха пренасочвани в районите с повишена концентрация
на престъпни посегателства, в дните и часовете от денонощието, когато са констатирани поголям брой престъпления спрямо собствеността на гражданите. Патрулните участъци,
маршрутите и установъчните пунктове на нарядите от ППД бяха съобразявани по време и място
на извършените през предходния месец и предходната седмица престъпления. Включени бяха
актуализираните оперативно значими обекти за проверка и профилактика. Бе работено срещу
недопускане извършването на правонарушения, за задържане на извършители на
противообществени прояви, демонстративно полицейско присъствие и опазване на общинско и
частно имущество, гарантиране на обществения ред.
В края на месец юни и в началото на месец юли 2014 г. бяха взети необходимите мерки
за опазване живота и сигурността на гражданите по време на природното бедствие (наводнение)
– извеждане на гражданите от наводнените територии на град Добрич, като впоследствие беше
извършвано активно и демонстративно полицейско присъствие с оглед пресичане и
недопускане извършването на кражби от домовете на евакуираните граждани.
Една от основните задачи бе свързана със създаването на организация за гарантиране на
сигурността, опазване на обществения ред, осигуряване на спокойна обстановка в страната и
ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите при
подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 25.05.2014 г. и изборите за народни представители в Република
България на 05.10.2014 г. В резултат на създадената добра организация не бяха допуснати
нарушения на обществения ред преди и по време на изборите и престъпления против
политическите права на гражданите.
През отчетната 2014 г.бяха постигнати следните резултати:
Участие в разкриването на престъпления – 252 бр. (261 за 2013 г.);
Планирани и проведени СПО – 330 СПО с участието на 2 255 служители, срещу 437
СПО с участието на 2 348 служители през 2013 г.;
Реагиране на сигнали – 5 908 бр. (9 927 бр. през 2013 г.);
Задържани лица – 302 (397 през 2013 г.);
Съставени протоколи за предупреждение – 732 бр. (998 бр. през 2013 г.);
Издадени писмени разпореждания – 23 бр. (129 бр. през 2013 г.);
Осъществен конвой – 302 бр. (269 бр. през 2013 г.);
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Контрол на частната охранителна дейност – 1 841 проверки на обекти срещу 3 085
през 2013 г.
През 2014 г. служителите от „Охранителна полиция” са участвали в охраната на 1268
масови мероприятия срещу 355 през 2013 г., от които 73 спортни мероприятия. През отчетния
период охранителният състав не е взел участие в охраната на значими протести от масов
характер, докато през 2013 г. е участвал в 24 протеста. В охраната на масови мероприятия са
взели участие 706 полицаи, срещу 1109 през 2013 г.
Основните дейности, които ОДМВР Добрич изпълни по реализацията на Националната
програма „Сигурност” (програма за заетост в общините, целяща намаляване равнището на
безработица, посредством включване на безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, в
общополезни дейности по опазване на обществения ред), бяха свързани с определянето на
конкретни населени места, където ще се изпълнява Програмата, извършването на подбор на
лицата, дейности по координация и взаимодействие с останалите участници в реализирането на
Програмата, контрол и координация по реализирането на Програмата на местно ниво. Бяха
назначени 84 пазачи на територията на Община Добричка и Община Крушари, 68 пазачи на
територията на Община Генерал Тошево, 60 пазачи на територията на Община Тервел и 20
пазачи на територията на Община Шабла. Като цяло може да се направи извода, че от
реализирането на Програма „Сигурност” до края на 2014 г. няма постъпила значима
информация от лицата, назначени по нея, която да е допринесла за разкриване на престъпления
или подобряване на средата за сигурност. Единствено положителни резултати са постигнати в
селата Дуранкулак и Крапец, където пазачите по Програмата имат съществен принос за
значителното намаляване на кражбите на части и вещи от МПС. Основните проблеми, свързани
с реализирането на Програма „Сигурност” по места са следните:
- Липса на комуникация; не беше осигурена телефонна връзка на заетите по Програмата
чрез ЕЕН 112 с ОДЧ на РУМВР, каквато беше гарантирана преди стартиране на Програмата;
- Липса на необходимия за МВР ресурс (гориво и служители) за изпълняване на
дейностите по координация, взаимодействие и контрол на назначените по Програмата пазачи;
- Отдалеченост на населените места от РУМВР (над 25 км).
-

2.Дейност по териториално обслужване на гражданите- ПИ, МлПИ
По заложените приоритети и сфери на дейността по териториалното обслужване на
гражданите е изпълнено следното:
1.Актуализиран е списъкът на оперативно значими обекти за проверка и профилактика
като сборища на лица с криминални наклонности, сборища на клошари и бездомни лица,
профилактика на питейни заведения и уязвими места, алкохолици и психично болни, ЛПИ и
осъществяване на явен и негласен контрол и др.;
2.Изготвени са заповеди за определяне на приемно време за приемане на граждани от
ПИ и МлПИ;
3.ПИ и МлПИ взеха активно участие в работата с ученици от област Добрич, като
изнесоха профилактични беседи, както с абитуриентите, така и с учениците от основните
класове главно по теми, свързани с безопасността на движението и противодействие на
разпространението на наркотични вещества сред учащите;
4.За ограничаване на обществения ред след употреба на алкохол, през 2014 г. беше
създадена организация за системно провеждане на СПО в районите около питейните заведения.
Взети бяха на отчет заведения, в които системно се извършват нарушения на обшествения ред,
с цел налагане на ограничителни мерки от общините в областния и общинските центрове. Във
връзка със забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, през годината бяха
извършвани съвместни проверки с представители на РЗИ и налагане на административни
наказания на собственици и посетители при констатиране на нарушения.
5.Провеждани бяха редовни срещи на ПИ, обслужващи райони с компактно ромско
население с техните неформални лидери, с цел предотвратяване на евентуални нарушения и
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престъпления.
Бяха постигнати следните резултати:
Приключени преписки (общо) – 14 612 бр. (14 615 бр. през 2013 г.);
Разкрити престъпления – 567 бр. (967 бр. през 2013 г.)
Задържани лица – 134 бр. (186 бр. през 2013 г.);
Принудително доведени лица по НПК – 28 бр. (49 бр. през 2013 г.);
Извършени проверки в места за обществен подслон – 960 бр. (769 бр. през 2013 г.);
Проверени обекти и лица по ЗЧОД – 935 бр. (1182 бр. през 2013 г.);
Изготвени уведомителни писма по чл. 57 ал.2 от ЗМВР – 244 бр. (771 бр. през 2013 г.)
Предупредени лица по чл. 57 – 2339 бр. (2996 бр. през 2013 г.);
Полицейски разпореждания по чл. 55 – 72 бр. (90 бр. през 2013 г.);
Докладни записки за ЛПИ и уязвимите места – 1908 бр. (2 334 бр. през 2013 г.);
Участия в комисии за охранителни обследвания – 585 бр. (543 бр. през 2013 г.);
Оказано съдействие на държавни и обществени организации – 1 131 бр. (1 380 бр.
през 2013 г.);
Проведени срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения, фирми,
общодостъпни заведения и обекти – 2423 бр. (2906 бр. през 2013 г.);
Приети граждани – 6 209 граждани, срещу 7 767 граждани през 2013 г.
3.Резултати от осъществения контрол на оръжията, взривните вещества и
пиротехническите изделия
През 2014 г. е регистрирано 1 самоубийство и 1 самонараняване със законно
притежавани оръжия по време на ловен излет. За сравнение, злополуките с огнестрелно оръжие
през 2013 г. са 4. През периода е регистрирано 1 престъпление с взривни вещества и
пиротехнически изделия, като през 2013 г. няма регистрирани такива.
Извършени са 5 кражби на 9 огнестрелни оръжия и 132 боеприпаси през 2014 г. За
сравнение, през 2013 г. са извършени 2 кражби на огнестрелни оръжия и 40 боеприпаси.
Издадени са 613 разрешения за късо нарезно и ловно оръжие срещу 255 през 2013 г.
Отнети са 12 разрешения за огнестрелни оръжия от 9 лица, като през 2013 г. са отнети 17
разрешения от 8 лица.
Съставени са 24 АУАН по ЗОБВВПИИ срещу 31 АУАН през 2013 г.
4.Състояние на обстановката по БД и административно-наказателна дейност
През 2014 г. на територията на ОД МВР Добрич са настъпили 162 тежки ПТП, при
които са загинали 21 и са ранени 207 граждани. В сравнение с предходната 2013 г. се отчита
увеличение на тежките ПТП с 32 бр. (130 през 2013 г.), на убитите с 8 бр. (13 през 2013 г.) и на
ранените с 50 бр. (157 през 2013 г.).
Данните за административно-наказателната дейност са следните:
Общо
констатирани
нарушения

Взето отношение
с акт

Взето отношение
с фиш

2014 г.

21 678

5 252

13 928

2013 г.

37 400

6 483

28 586

Разлика

-15 722

-1 231

-14 658
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Данните показват намаление на констатираните нарушения по един от основните
показатели формиращи обстановката по БД, а именно превишената скорост с -12 303, при 13 694
за 2013 г. Голямата разлика в установените нарушения за превишена скорост през 2014 г.и 2013
г. се дължи на тълкувателното решение на ВАС, с което се прекрати издаването на електронни
фишове за нарушения установени от мобилни системи за видеоконтрол. Част от радарите
числящи се на ОДМВР Добрич са технически неизправни. Заниженият контрол на скоростните
режими, поради невъзможността да се работи с мобилните системи и технически неизправните
радари, е основна причина за увеличения брой тежки ПТП в следствие несъобразена скорост.
За неползване на предпазни колани и каски са санкционирани 1 624 водачи и пътници
'при 2 0// за 1/02 г-(- Установените нарушения за употреба на алкохол , 214 'при 235 за 1/02
г-( и неправоспособни , 511 'при 58/ за 1/02 г-(+ като цяло запазват високия си дял от
предходни години- През 1/03 г- се осъществяваше засилен контрол над пешеходците+ тъй
като често с поведението си като участници в движението+ самите те стават причина за
настъпване на тежки ПТП с тяхно участие- През отчетния период са санкционирани 3/6
пешеходци+ при 158 за 1/02г-

Досъдебно производство
През настоящата година продължи създадената организация за осъществяване
непосредствен контрол относно стриктно спазване на сроковете за разследване при
досъдебните, бързите и незабавни производства, с оглед на бързо и ефективно наказателно
производство, залегнало в един от основните принципи на НПК и съобразено с принципите на
ЕК за правата на човека за бърз и справедлив процес.
През 2014 г. на територията на ОДМВР Добрич са разследвани общо 3446 досъдебни
производства (ДП) за извършени криминални престъпления срещу 3320 ДП за 2013 г.
За извършени криминални престъпления в прокуратурата са изпратени общо 2841 ДП от
разследваните през годината, от тях 721 с мнение за повдигане на обвинение и 1487 за спиране.
През 2013 г. изпратените на прокуратура ДП са били общо 2670, от които 866 за повдигане на
обвинение и 1256 за спиране.
През 2014 г. са новообразувани 2780 ДП по криминална линия срещу 2757 за 2013 г.
През 2014 г. са разследвани общо 353 ДП за икономически престъпения срещу 390 за
2013 г. В прокуратурата са изпратени общо 241 ДП за икономически престъпления, от които за
повдигане на обвинение 97 и за спиране 92. През 2013 г. са били изпратени общо 296 ДП, от
които за повдигане на обвинение 139 и за спиране 83.
За криминални престъпления през отчетната година са образувани 36 незабавни
производства (НП) срещу 64 за предходната година. Образувани са 290 бързи производства
(БП) срещу 177 за 2013 г.
През отчетния период са образувани 3 незабавни производства (НП) за извършени
икономически престъпления срещу 5 за предходната година. Образувани са 20 бързи
производства (БП) срещу 21 за 2013 г.
През отчетния период бяха провеждани ежеседмични работни срещи с
представители на Районна прокуратура гр.Добрич и Окръжна прокуратура гр.Добрич, с цел
повишаване ефективността и координиране работата на разследванията по дела с висок
обществен интерес.
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