Състояние на престъпността на
територията на ОД на МВР Добрич през деветте месеца на 2014 г.
През 2014 г., в резултат на взетите мерки и добрата превантивна работа от страна на
служителите на ОД МВР Добрич, се оформи тенденция за намаляване броя на извършените
престъпления в региона.
Регистрираните през първите девет месеца на 2014 г. престъпления на територията
на ОД МВР Добрич са 1877 срещу 1970 за същия период на 2013 г. Данните показват
намаление на престъпленията с 4.72% в сравнение с предходната година.
Коефициентът на престъпност през деветмесечието на 2014 г. е 989.04, а през
деветмесечието на 2013 г. същият е бил 1038.61.
От регистрираните през отчетния период на 2014 г. престъпления доминират
престъпленията против собствеността, които съставляват 66.22% от общия брой
престъпления за ОД МВР Добрич. Престъпленията против личността съставляват 5.48% от
общия брой, а общоопасните престъпления – 21.36%.
Запазва се тенденцията през годините структуроопределящи за региона да са
престъпленията против собствеността. При този вид престъпления се наблюдава намаление
на домовите кражби, които през деветмесечието на 2014г. са 241 срещу 253 за същия
период на 2013 г., като намалението е с 4.74%. Сравнително устойчив е броят кражби на
части и вещи от МПС, които през отчетния период на 2014 г. са 93 срещу 95 за 2013 г.
Кражбите на селскостопанска продукция са намалели с 30.00% в сравнение с 2013 г.
Намалението е в резултат на предприетите редица мерки за предотвратяване, пресичане и
разкриване на този вид престъпления. Периодично бяха провеждани СПО и оперативноиздирвателни мероприятия за превенция и разкриване извършителите на такива
престъпления. При осъществяване контрол на пътното движение се извършваха проверки
на МПС за пренасяни крадени вещи, осигурено бе явно и оперативно обезпечаване на
контингента по линията, създадена бе организация за получаване на оперативна
информация и др.
В изпълнение на разпоредените мерки от ръководството на МВР за постигане на поголяма ефективност при противодействие на т. нар. „битова престъпност” и в частност на
посегателствата срещу собствеността на гражданите, бяха предприети редица мерки чрез
прилагане на интегриран подход и екипен принцип на работа. Създадена бе организация за
извеждане на възможен максимален брой сили и средства в отдалечените малки населени
места, включително и в тъмната част на денонощието. По РУП бе разпоредено
продължаване на практиката съвместни екипи от служители на охранителна и криминална
полиция да работят на раздвижено работно време за противодействие на кражбите и
осигуряване на нормален обществен ред и сигурност на гражданите.
Отчита се увеличение при кражбите от магазини с 12.70%. Значително е увеличен
броят на извършените измами – 64 през 2014 г. към 35 през същия период на 2013 г. Запазва
се устойчив броят на посегателствата на МПС – 43 през 2014 г. към 35 за същия период на
2013 г.
При грабежите се констатира увеличение с 14.71% спрямо деветмесечието на 2013 г.
или 39 регистрирани грабежи за 2014 г. срещу 34 за 2013 г. По-голямата част от грабежите
са извършени в по-големите населени места, като обектите са предимно самотно
придвижващи се жени. Извършителите избират обезлюдени и неосветени места. Основен
предмет на престъплението са дамски чанти и мобилни телефони.
При престъпленията против личността се наблюдава намаление с 5.50% в сравнение
с отчетния период на 2013 г. През деветмесечието на 2014 г. няма регистрирани
изнасилвания срещу 4 за същия период на 2013 г., блудствата са 5 за 2014 г., като през
същия период на 2013 г. също са регистрирани 5 блудства. През отчетния период няма
извършени умишлени убийства.
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При престъпленията, свързани с наркотични вещества се наблюдава увеличение с
4,69 %, като за деветмесечието на 2014 г. са 67 срещу 64 за същия период на 2013 г.
През периода 01.01.-01.09.2014 г. са регистрирани 162 икономически престъпления
срещу 199 регистрирани за същия период на 2013 г., което показва намаление на
икономическите престъпления със 18.59%.
Установени са 126 извършители на икономически престъпления срещу 149 за 2013 г.
Коефициентът на престъпност през отчетния период на 2014 г. е 85.41 икономически
престъпления на 100 000 души, докато през 2013 г. е бил 104.92.
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОНВЕНЦИОНАЛНАТА
ПРЕСТЪПНОСТ.
Общата разкриваемост през деветмесечието на 2014 г. бележи увеличение с 6.02
пункта. През отчетния период са разкрити 659 от регистрираните криминални
престъпления, или 35.11% разкриваемост, като за същия период на 2013 г. са разкрити 573
престъпления, или 29.09% разкриваемост.
Разкрити са и 210 криминални престъпления, регистрирани в минали години срещу
236 разкрити минали престъпления през 2013 г.
От регистрираните престъпления против личността през деветмесечието на 2014 г.
са разкрити 26 престъпления, докато за същия период на 2013 г. са разкрити 17
престъпления. Разкрити са и 18 престъпления от минал период през 2014 г. към 26
престъпления през 2013 г.
През отчетния период на 2014 г. са разкрити 286 престъпления против собствеността
срещу 247 за същия период на 2013 г. Разкрити са и 82 престъпления от минал период.
Увеличена е разкриваемостта на кражбите на имущество - 224 разкрити, или 23.09%
разкриваемост за 2014 г. срещу 215 за 2013 г., или 19.80% разкриваемост.
По видове престъпления против собствеността разкриваемостта е следната:
- домови кражби - разкрити 51 кражби, или 21.16% разкриваемост срещу 32 разкрити
за 2013 г., което е 12.65% разкриваемост;
- кражби на селскостопанска продукция и домашни животни - разкрити са 35 кражби
през деветмесечието на 2014 г., или 33.33% разкриваемост срещу също 35 за 2013 г., или
23.33% разкриваемост;
От общоопасните престъпления през деветмесечието на 2014 г. са разкрити 274, или
68.33% разкриваемост, срещу 232 разкрити през 2013 г., като разкриваемостта е 55.24%.
Статистиката сочи, че през отчетния период са разкрити 56 престъпления, свързани с
наркотични вещества от 67 регистрирани, срещу 28 разкрити за 2013 г. от 64 регистрирани.
През деветмесечието на 2014 г. са установени 955 извършители на криминални
престъпления срещу 932 извършители за същия период на 2013 г.
Наблюдава се тенденция на увеличение на престъпленията, извършени от
непълнолетни лица. През деветмесечието на 2014 г. от 61 непълнолетни лица са извършени
67 престъпления, като през същия период на 2013 г. от 72 лица са извършени 61
престъпления. Тенденция през последните години е най-често извършваните от
непълнолетни лица престъпления да са кражбите на имущество.
През деветмесечието на 2014 г. са обявени за общодържавно издирване общо 33
обекта /лица и трупове с неустановена самоличност/, от които са издирени 14 обекта.
ОХРАНИТЕЛНА
ДЕЙНОСТ,
СВЪРЗАНА
С
ОПАЗВАНЕТО
НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА:
През периода 01.01.2014 г. – 30.09.2014 г. продължи изпълнението на
мероприятията, определени от Стратегията на МВР ”Полицията в близост до обществото”.
Продължи усъвършенстването на формите на превантивна дейност и подобряване на
сътрудничеството с органите на местната власт и управление, структурите на гражданското
общество, за гарантиране на обществения ред и спокойствието на гражданите.
За увеличаване на полицейското присъствие в малките населени места, във всички
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РУ МВР се прилагат допълнителни мерки чрез т.нар. „лъчеви СПО” в тъмната част от
денонощието, както и в празничните и почивни дни. При тях се формират полицейски
екипи, които извършват обходи и профилактична дейност в малките и отдалечени населени
места.
Създадена е организация за динамично и гъвкаво управление на патрулно-постовата
дейност /ППД/ чрез изготвянето на интерактивна карта на престъпността, утвърждаване на
временни маршрути за изпълнение на ППД по тях, съобразени по време, място и отчет на
извършеното.
Добра практика и през летния туристически сезон 2014 г. бе работата в съвместни
екипи на български полицаи и служители на Министерството на администрацията и
вътрешните работи на Република Румъния.
Актуализирани бяха заповедите за организация на ППД за охрана на обществения
ред, контрола на движението и противодействието на престъпността, с оглед осигуряване
на максимално покритие, засилено полицейско присъствие на обществени места в
туристическите комплекси и осъществяването на превантивна дейност.
По отношение на спазване на обществения ред при провеждане на крупни масови
спортни, културни и други мероприятия се сключваха договори за охрана с организаторите,
като през сезона не са допуснати безредици и груби нарушения на обществения ред по
време на мероприятията.
Във връзка с увеличения поток от туристи през летния туристически сезон, бе
засилен контрола за движение по пътищата, като се изграждаха КПП на възлови и уязвими
места. За осигуряване безопасността на движението се използваха смесени наряди от
служители на Пътна полиция и Охранителна полиция.
Прилагани бяха строги, безкомпромисни законови санкции към нарушителите на
ЗДвП и Правилника за неговото прилагане.
В ОДМВР Добрич бе създадена организация за засилено наблюдение на рискови
обекти и такива с масово пребиваване на хора, като същите бяха включени в маршрутите за
движение на ППД. Извършени бяха проверки на автогари, жп гари, пазари, паркинги и др.
обекти.
Проведени бяха работни срещи с представителите на Общинските администрации по
места, с цел предлагане на конкретни мерки за ограничаване паркирането и движението до
обекти с жизнено важно значение, учебни заведения, туристически, спортни и културни
обекти. Предприети бяха мерки за обезпечаване сигурността на увеселителни заведения и
дискотеки с масова посещаемост, за предотвратяване на терористични актове.
Извършван бе ефективен контрол и проверка на обекти, търгуващи, съхраняващи и
използващи оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия. Въз основа на
изготвените план – графици през деветмесечието са извършени проверки на 1 склад с ПРЗ,
12 склада, съхраняващи ПРЗ с изтекъл срок на действие и 6 площадки с Б-Б кубове.
Системно бе извършван контрол по спазване режима за съхранение и носене на
огнестрелно оръжие от физически и юридически лица. През деветмесечието на 2014 г. са
извършени 655 проверки на лица, притежаващи огнестрелни оръжия относно тяхната
наличност и съхранение. Констатирани са общо 20 нарушения на ЗОВВБПИ, за което са
съставени 20 АУАН.
Патрулно – постова дейност:
№
показатели
1
Реагиране на сигнали
-за извършени престъпления
- за нарушение на общ. ред
- за нарушение на нощната тишина

2014 г.
5908
411
1428
697

2013 г.
9575
431
1873
1205

сравн.
-3667
-20
-455
-508
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2
3

4

5
6
7
8
9

10
11

-за дом. насилие
Участие в разкриване и разследване на
престъпления
Задържани лица
-за престъпления
-след предупреждение
-за установяване на самоличност
-ОДИ за международно издирване
-УБДХ
- други
АНД-ОБЩО
- актове-фишовеСъставени протоколи за предупреждение
Писмени разпореждания
Осъществен конвой
Проверки за установяване на самоличност
Оказани съдействия
-на ПИ и МлПИ
-на други звена
-на органи на съдебната власт
- на общински и държавни органи
-на физически и юридически лица
Проверки в помещения/обекти
Проверки по КОС

35
262

33
305

+2
-43

302
266
22
3
0
9
3
7979
2767
5212
732
2
224
19616
7455
1689
2164
62
643
1308
141
36

461
355
29
9
34
18
9
7720
2910
4810
975
132
198
36381
9782
1887
2902
96
861
1023
437
34

-159
-89
-7
-6
-34
-9
-6
+259
-143
+402
-243
-130
+26
-16765
-2327
-198
-738
-34
-218
+285
-296
+2

Дейност по териториално обслужване на гражданите
№
1.
2
3.
4
5

Критерии и показатели за оценка на ТП
Приключени преписки- общо
Разкрити престъпления
Задържани лица- за данни за престъпление
Задържани лица обявени за ОДИ
Издирени МПС, предмет на ПЗО и вещи, обявени за
издирване
6 Принудително доведени лица по НПК
7 Извършени проверки в места за обществен подслон
8 Проверки на чужденци, пребиваващи в района
9 Проверени обекти и лица по ЗЧОД
10 Съставени АУАН-общо
11 Участие в проведени СПО
12 Оказано съдействие на държавни и обществени

2014 г.
1121
460
113
3
23

2013 г.
8769
710
164
11
7

сравн.
+2352
-250
-51
-8
+16

23
714
466
680
5523
373
741

19
659
461
901
6597
1193
1064

+4
+55
+5
-221
-1074
-820
-323
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13

14

15
16
17

организации
Проведени срещи с граждани и ръководители на
държавни учреждения, фирми, общодостъпни
заведения и обекти
Проведени мероприятия и изготвени програми за
работа с рискови социални групи, пострадали от
престъпления, етнически малцинства и др.
Изготвени
информации
за
състоянието
на
престъпността и обществения ред
Организирани срещи и проведени беседи в ОУ,СОУ,
ЦДГ и други учебни заведения
Приети граждани

1829

2440

-611

7

13

-6

93

104

-11

791

722

+69

4702

6294

-1592

През отчетния период на 2014 г. на територията на ОДМВР Добрич са възникнали
общо 608 ПТП срещу 507 за същия период на 2013 г, което показва увеличение с 101.
Тежките ПТП са 117 срещу 102 за предходната, т.е. с 15 повече. Увеличение се отчита и
при пострадалите лица – през деветмесечието на 2014 г. са загинали 12 и са ранени 146
граждани, докато през същия период на 2013 г. загиналите са били 11, а ранените 128.
През отчетния период на 2014 г. са констатирани 15 441 нарушения на ЗДвП срещу
31 706, което е със 16 265 по-малко. Съставени са 4 061 АУАН срещу 5 697 за 2013 г. и
9 772 фиша срещу 24 138 за 2013 г.
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.
С оглед по-ефективното взаимодействие с прокуратурата през отчетния период
ежемесечно са провеждани работни срещи, на които са обсъждани различни проблеми по
разследването и дела с висок обществен интерес.
За периода 01.01.2014 г.-30.09.2014 г. на територията на ОДМВР Добрич са
разследвани общо 2779 досъдебни производства за извършени криминални престъпления
срещу 2644 ДП за същия период на 2013 г.
За извършени криминални престъпления в прокуратурата са изпратени общо 2102
ДП от общо разследваните през годината, от тях 525 с мнение за повдигане на обвинение и
1105 за спиране. През същия период на 2013 г. изпратените на прокуратура ДП са били
общо 1949, от които 634 за повдигане на обвинение и 902 за спиране.
През отчетния период на 2014 г. са новообразувани 2115 ДП срещу 2101 за 2013 г.
През деветмесечието на 2014 г. са разследвани общо 287 ДП за икономически
престъпения срещу 302 разследвани през 2013 г. В прокуратурата са изпратени общо 175
ДП за икономически престъпления, от които за повдигане на обвинение 74 и за спиране 61.
През 2013 г. са били изпратени общо 212, от които за повдигане на обвинение 100 и за
спиране 62.
През отчетния период са образувани 30 незабавни производства (НП) за извършени
криминални престъпления срещу 50 за предходната година. Образувани са общо 259 бързи
производства (БП) срещу 111 за 2013 г.
Анализирайки статистическите данни и оперативната обстановка в региона, може
да се направи извод, че следва да продължи изпълнението на мероприятия по приоритетите
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на МВР. Да продължи засиленото полицейско присъствие и провеждане на специализирани
полицейски операции в малките населени места с оглед предотвратяване и
противодействие на битовата престъпност. Необходимо е по-ефективно противодействие
на престъпността във всичките й проявления, с акцент върху битовата престъпност,
безопасността на движението, както и опазване живота и собствеността на жителите в
малките населени места.
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