МИ НИ СТЕ РСТ ВО Н А В ЪТР ЕШНИ ТЕ Р АБО ТИ
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 2015 г.
През 2015 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.
Състояние на конвенционалната престъпност.
-Криминални престъпления
Регистрираните през 2015 г. престъпления на територията на ОД МВР Добрич са 2281
срещу 2539 за 2014 г. Данните показват намаление на престъпленията с 10.16% в сравнение с
предходната година.
3000
2500
2000
1500

регистрирани престъпления

1000

разкрити престъпления

500
0

Коефициентът на престъпност през 2015 г. е 1223.42, а през 2014 г. същият е бил
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Установени са общо 965 извършители на криминални престъпления срещу 818 за 2014
г.
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От регистрираните през 2015 г. престъпления доминират престъпленията против
собствеността - 1416, които съставляват 62,08%, престъпления против личността са 139 -6,09%,
а общоопасните престъпления са 529 и съставляват 23,20%.
Наблюдава се намаление на броя на извършените престъпления против личността-139
извършени през 2015 г. срещу 146 през 2014 г. През 2015 г. на територията на ОДМВР Добрич
са регистрирани 2 умишлени убийства, 5 изнасилвания, 1 опит за изнасилване, 5 блудства и 3
отвличания и противозаконно лишаване от свобода. За сравнение, през 2014г. са регистрирани
1 изнасилване, 1 опит за изнасилване, 6 блудства и 4 случая на противозаконно лишаване от
свобода.
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) със 17.03%, съответно при домовите кражби
намалението е с 27.64%, при кражбите на селскостопанска продукция с 4.86%, при кражбите от
офиси с 47.62% и при джебчийските кражби с 50.00%. Намаление се наблюдава и при кражбите
на вещи и части от МПС с 18.00%.
През 2015 г. са регистрирани 1135 кражби на имущество срещу 1368 за 2014 г. От тях
са разкрити 304, с процент разкриваемост 26.78%, към 277 разкрити кражби през 2014 г., с
процент разкриваемост 20.25%.
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През 2015 г. са регистрирани 233 домови кражби, като през 2014 г. техният брой е бил
322. 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 намаление с 26.67% спрямо 2014 г., или 33 регистрирани
грабежи за 2015 г. срещу 45 за 2014 г. Преобладаващата част от грабежите са извършени в поголемите населени места (основно в областния град), като потърпевши са предимно самотно
придвижващи се жени. Основен предмет на престъплението са дамски чанти, златни накити и
мобилни телефони.
През 2015 г. са извършени 84 измами, срещу 92 за 2014 г. През 2015 г. са разкрити 10
измами срещу 8 разкрити през предходната година.
Леко увеличение се наблюдава при броя на извършените общоопасни престъпления
през 2015г., в сравнение с 2014 г., с 1,93%. Наблюдава се намаление при извършените палежи с
31,43%, като през 2015 г. са регистрирани 24 палежа срещу 35 извършени престъпления през
2014 г.
Посегателствата спрямо МПС са 34 за 2015 г. срещу 56 за 2014 г., намалението е с
39.29%.
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Престъпленията, свързани с наркотични вещества са 125, срещу 77 за 2014 г., като
увеличението е с 62.34%.
-Икономически престъпления
През 2015 г. са регистрирани 220 икономически престъпления срещу 230 регистрирани
през 2014 г., което показва намаление на икономическите престъпления с 4,35%. Нанесените
щети са за 478 000 лв. срещу 824 000 лв. за 2014 г.
Установени са общо 98 извършители на икономически престъпления срещу 85 за 2014
г.
Коефициентът на престъпност за 2015 г. е 118.00 икономически престъпления на 100
000 души, докато през 2014 г. е бил 123.36.
През 2015 г. са регистрирани 95 документни престъпления срещу 99 за 2014 г.
Престъпленията против парично-кредитната система са 33 срещу 39 за 2014 г. Разкрити
са 2 престъпления - измами с Еврофондове срещу 9 през 2014 г.
През 2015 г. са регистрирани 11 престъпления против данъчната система, срещу 9 за
2014 г.
Измамите са 26 за 2015г., срещу 24 за 2014 г.
Престъпленията в горското стопанство са 75, срещу 62 за 2014 г.
-Концентрация на криминалните и икономически престъпления по територия.
Карта на престъпността с горещи точки (райони с високи нива на престъпността).

Видно от изготвената карта за престъпността на 2015 г. е, че по-голяма част от
престъпленията регистрирани на територията на Област Добрич са извършени в гр.Добрич и в
селата на територията на РУ 02 Добрич (Община Добрич – селска и община Крушари) – повече
от 50% от престъпленията. Тази тенденция се наблюдава от 2009г. насам, когато разликата
между извършените в гр. Добрич престъпления и тези в други райони на областта е значителна.
Въпреки предприетите мерки за повишаване на полицейското присъствие в малките населени
места с оглед опазване на живота и собствеността на жителите, се наблюдава устойчивост в
броя на регистрираните там престъпления в сравнение с 2014 г.
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Оценка на постигнатите резултати по противодействие на конвенционалната
престъпност
Общата разкриваемост на 2015 г. бележи увеличение с 12.31 пункта. През 2015 г. са
разкрити 977 от регистрираните криминални престъпления, или 42.83% разкриваемост, като за
2014 г. са разкрити 775 престъпления, или 30.52% разкриваемост.
Разкрити са и 226 криминални престъпления, регистрирани в минали години срещу 205
за 2014 г.
От регистрираните престъпления против личността през отчетния период на 2015 г. са
разкрити 55 престъпления срещу 37 разкрити през периода на 2014 г.
Увеличение бележи разкриваемостта на престъпленията против собствеността, като
през 2015 г. са разкрити 371 такива престъпления срещу 354 за 2014 г. През 2015 г. са разкрити
304 кражби, или 26.78% разкриваемост срещу 277 за 2014 г., или 20.25% разкриваемост.
По видове престъпления против собствеността разкриваемостта е следната:
-грабежи - разкрити през 2015г. са 12, или 36.36% разкриваемост срещу 15 грабежа за
2014 г., с 33.33.% разкриваемост;
-домови кражби - разкрити са 62 кражби, или 26.61% разкриваемост срещу 68 разкрити
за 2014 г., което е 21.12% разкриваемост;
-кражби на селскостопанска продукция и домашни животни - разкрити са 55 кражби
през 2015 г., което е 40.15% разкриваемост срещу 44 за 2014 г., или 30.56% разкриваемост.
От общоопасните престъпления през 2015 г. са разкрити 400 със 75,61% разкриваемост
срещу 307 за 2014 г. с 59,15% разкриваемост. През отчетната година са разкрити 4
посегателства спрямо МПС, както и 3 регистрирани в предишен период срещу 4 разкрити през
2014 г. През отчетния период са разкрити 5 палежа срещу 0 за 2014 г.
Статистиката сочи, че през 2015г. са разкрити 109 престъпления, свързани с
наркотични вещества от 125 регистрирани, срещу 53 разкрити за 2014 г. от 77 регистрирани.
През 2015 г. са установени общо 965 извършители на криминални престъпления срещу
815 извършители за 2014 г.
-за престъпления против личността са установени 57 извършители срещу 45 за 2014 г.;
-за престъпления против собствеността са установени 385 извършители срещу 389 за
2014 г., като за извършени грабежи са установени 15 лица срещу 22 за 2014 г., а за кражби – 317
лица срещу 312 за 2014 г.;
-за общоопасни престъпления са установени 400 лица срещу 300 за 2014 г.
През отчетния период се наблюдава увеличение на детската престъпност. През 2015 г.
от 110 малолетни и непълнолетни лица са извършени 95 престъпления, а през 2014 г. от 79
непълнолетни лица са извършени 85 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 91 лица, от тях 70 лица за извършени престъпления и 21 - за
извършени противообществени прояви. Снети са от отчет 79 лица, от които 60 поради
поправяне и 19 поради навършване на пълнолетие и предаване на ОР.
Разгледани са 91 дела по ЗБППМН, от които 67 по предложение на ИДПС при РУ, като
на 127 лица са наложени мерки по чл.13 от Закона.
От 254 лица, преминали през годината през ИДПС, 6 са за употреба на наркотични
вещества, 45 - за бягство от дома и скитничество, 3 - за проституция и 200 - на други основания.
През отчетната година на 7 малолетни лица е оказана полицейска закрила.
През 2015 г. са обявени за общодържавно издирване 492 лица, от тях 299 са
установени, а общият брой на издирените е 484. Установени и задържани са и две лица с ЕЗА от
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страни членки на ЕС. За сравнение, през 2014 г. са обявени за издирване 484 лица, от тях 278 са
установени, а общият брой на издирените е 524.
От категорията безследно изчезнали лица през годината са издирвани 23 лица, от които
са установени 4 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:
Дейност на ППД:
През 2015 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. През 2015г. на територията на ОДМВР
Добрич няма установени масови нарушения на обществения ред,ексцесии и масови прояви,
водещи до ескалиране на напрежение на етническа, културна и религиозна основа. Протестите,
които се охраняваха от охранителна полиция не бяха с масов характер, с изключение на
последните от месец декември насочени срещу увеличената цена на винетните стикери, както и
протестите на добруджански земеделски институт на гл.път І-29, насочени срещу готвените от
земеделското министерство реформи.
През 2015 г. от служителите на ППД бяха постигнати следните резултати:
- Участие в разкриването на престъпления – 745 срещу 1137 за 2014 г.;
- Планирани и проведени СПО – 363 СПО с участието на 1959 служители, срещу 330
СПО с участието на 2255 служители за 2014 г.;
- Реагиране на сигнали – 9210 броя (5908 бр. през 2014 г.);
- Задържани лица – 486 (302 през 2014 г.);
- Съставени протоколи за предупреждение – 1637 бр. (732 бр. през 2014 г.);
- Издадени писмени разпореждания – 111 бр. (23 бр. през 2014 г.);
- Осъществен конвой – 293 бр. (302 бр. през 2014 г.);
- Контрол на частната охранителна дейност – 2889 проверки на обекти срещу 1 841
през 2014 г.
През 2015 г. служителите от „Охранителна полиция” са участвали в охраната на 297
масови мероприятия срещу 168 през 2014 г., от които 88 спортни мероприятия и ЗСММ 61. В
охраната на масови мероприятия са взели участие 365 полицаи, срещу 457 през 2014 г.
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Дейност по териториално обслужване на гражданите- ПИ, Мл.ПИ
По заложените приоритети и сфери на дейността по териториалното обслужване на
гражданите е изпълнено следното:
1.Актуализиран е списъка на оперативно значими обекти за проверка и профилактика
като сборища на лица с криминални наклонности, сборища на кошари 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 Мл.ПИ;
3.ПИ и Мл.ПИ взеха активно участие в работата с ученици от област Добрич, 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.Провеждани бяха редовни срещи на ПИ, обслужващи райони с компактно ромско
население с техните неформални лидери, с цел предотвратяване на евентуални нарушения и
престъпления.
Бяха постигнати следните резултати:
- Приключени прокурорски преписки (общо) – 1213 бр., срещу 922 бр. през 2014 г. и
5879 преписки по явния регистър през 2015 г. срещу 4026 за 2014 г.
- Разкрити престъпления – 344 (334 през 2014 г.), от които 226 разкрити от предходен
период.
- Задържани лица – 71 срещу 134 през 2014 г.;
- Принудително доведени лица по НПК – 52 срещу 28 през 2014 г.;
- Извършени проверки в места за обществен подслон – 310 бр. (349 бр. през 2014 г.);
- Проверени обекти и лица по ЗЧОД – 866 бр. (935 бр. през 2014 г.);
- Изготвени уведомителни писма по чл.66, ал.2 от ЗМВР – 301 бр. (244 бр. през 2014
г.)
- Предупредени лица по чл.65 – 2441 срещу 2339 бр. през 2014 г.;
- Полицейски разпореждания по чл.64 – 73 бр. (72 бр. през 2014 г.);
От ОДМВР Добрич в РУ Албена бяха командировани 12 служители и 16 служители от
други ОДМВР, което стана с финансирането на средства и помощта на община гр.Балчик. Също
така, чрез ГДНП ОДМВР Добрич осигури и 4 румънски полицаи за работа по опазване на
обществения ред в гр.Балчик и КК ”Албена” през месеците юли и август.
Резултати от осъществения контрол на оръжията, взривните вещества и
пиротехническите изделия
През 2015 г. има регистрирано 1 престъпление и злополука, извършено с огнестрелно
оръжие при прострелване на домашно животно, срещу 2 за 2014 г. През периода няма
регистрирани престъпления с взривни вещества и пиротехнически изделия, като през 2014 г. е
регистрирано 1 престъпление.
Извършени са 2 кражби на 2 огнестрелни оръжия и 132 боеприпаси през 2015 г. За
сравнение, през 2014 г. са извършени 6 кражби на 9 бр.огнестрелно оръжие с 47 бойни патрона
и 85 ловни патрона.
Издадени са 678 разрешения за късо нарезно и ловно оръжие и боеприпаси и 400
разрешителни за придобиване на огнестрелно оръжие срещу 613 през 2014 г. за съхранение на
оръжие и 255 за придобиване. Иззети са 5 незаконнно притежавани оръжия от 4 лица през 2015
г. като през 2014 г няма иззети. Отнети са 3 разрешения за 11 огнестрелни оръжия от 3 лица,
срещу 9 отнети разрешения за 12 огнестрелни оръжия от 9 лица за 2014 г.
Състояние на обстановката по Безопасност на движението и административно-
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наказателна дейност
През 2015 г. на територията на ОД МВР Добрич са настъпили 147 тежки ПТП, при
които са загинали 21 и са ранени 207 граждани. В сравнение с предходната 2014 г. се отчита
намаление на тежките ПТП с 15 броя, на убитите с 4 броя и с 29 броя на ранените граждани.
Данните за административно-наказателната дейност са следните:
Общо
констатирани
нарушения

Взето отношение
с акт

Взето отношение
с фиш

2014 г.

21678

5252

13928

2015 г.

14826

4357

8392

Разлика

-6852

-995

-5526

Основната причина за влошените резултати се дължи на предприетите мерки от МВР, в
резултат на които с оглед ограничаване на корупционното поведение бяха прекратени
правомощията на Охранителна полиция да осъществява пътен контрол, до месец май 2015 г. на
използването на мобилните системи на контрол на скоростта /електронни фишове/ до
издаването на наредба, регламентираща работа с автоматизираните технически средства и
системи /АТСС/. През годината са издадени 1253 заповеди за принудителни административни
мерки, срещу 2002 за 2014 г.
ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
През 2015 г. усилията на служителите от отдел „Разследване” бяха насочени към
повишаване ефективността на разследване по досъдебните производства, спазване на
законоустановените срокове по разследване, точно и своевременно изпълнение на писмените
указания на наблюдаващия делото прокурор, задълбочаване на професионалните знания и
повишаване на професионалната квалификация.
През 2015 г. на територията на ОДМВР Добрич са разследвани общо 3365 досъдебни
производства (ДП) за извършени криминални престъпления срещу 3434 ДП за 2014 г.
Новообразувани през периода са 2693 ДП срещу 2795 за 2014 г.
За извършени криминални престъпления в прокуратурата са изпратени общо 2580 ДП
от разследваните през годината, което е 76,67% от общо разследваните. От тях 423 са с мнение
за повдигане на обвинение и 1280 за спиране. През 2014 г. изпратените на прокуратура ДП са
били общо 2757, което е 80,29% от общо разследваните, от тях 439 са за повдигане на
обвинение и 1425 за спиране.
През 2015 г. са разследвани общо 367 ДП за икономически престъпения срещу 337 за
2014 г. Новообразувани през годината са 243 ДП срещу 251 за 2014 г.
В прокуратурата са изпратени общо 248 ДП за икономически престъпления, от които за
повдигане на обвинение 54 и за спиране 135. През 2014 г. са били изпратени общо 221 ДП, от
които за повдигане на обвинение 78 и за спиране 74.
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За криминални престъпления през отчетния период са образувани 22 незабавни
производства (НП) срещу 36 за предходната годна. Образувани са 314 бързи производства (БП)
срещу 289 за 2014 г.
През отчетния период няма образувани незабавни производства (НП) за икономически
престъпления срещу 3 за предходната година. Образувани са 15 бързи производства (БП) срещу
20 за 2014 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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